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CLAUDIO LOTTENBERG 

Médico e presidente da Conib 

“NAD A NS 2 

COMPARA AO 
, 

PANDEMIA Para Lottenberg, entre 
120 mil e 150 mil mortes poderiam 
ter sido evitadas no Brasil 

A amplificação dos discursos de ódio pelas redes sociais e o fortalecimento de ideologias de extrema 

direita tem trazido um aumento da perseguição aos judeus no Brasil e no mundo. Simbolos nazistas proli- 
feram, assim como apologias de Adolf Hitler. Essa tendência nefasta é verificada pelo médico oftalmolo- 

gista Claudio Lottenberg, 61 anos, presidente da Confederação Israelita do Brasil (Conib). Ele vê com extre- 
ma preocupação o crescimento das manifestações de antissemitismo e de desrespeito a símbolos hoje no 

País. “Existem três bandeiras fundamentais para nós, judeus do Brasil. Em primeiro lugar, não queremos 

ver o tema do Holocausto sendo banalizado”, disse Lottenberg em entrevista à ISTOÉ. “Além disso, vamos 

lutar contra todo e qualquer movimento de antissemitismo que possa existir e não vamos permitir a des- 

legitimação do Estado de Israel." Nos dias 23 e 24 deste mês, a Conib realiza sua 524 Convenção, que será 
online e aberta para todos os públicos, não apenas para a liderança da comunidade. A ideia é justamente 

unir os judeus em torno desses princípios técnicos, respeitando o individualismo e a pluralidade das opções 
de cada um deles e discutindo a proliferação de discursos extremistas e notícias falsas. 

Por Vicente Vilardaga 
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Como o senhor vê esse fortaleci- 

mento das ideologias de extrema 

direita hoje no mundo? 

Com muita preocupação, a história é 

vasta em exemplos de que esse é um 

caminho muito perigoso, porque tra- 

duz um sentimento de intolerância e 

subtrai o direito à diversidade. Em um 

mundo que luta tanto pela inclusão, 

trata-se de um retrocesso porque nos 

remete a um passado vergonhoso. Por 

outro lado, acho que o fenômeno é 

fruto de uma percepção de que a 

globalização não foi uma resposta 

eficiente para resolver as desigualda- 

des sociais. A falha das políticas 

globalizantes, associadas ao surgi- 

mento de governos ultranacionalis- 

tas, ajuda a explicar o que a gente 

está observando hoje no mundo. 

Outros fatores contribuem para 

esse retrocesso? 

Quando você começa a observar esse tipo de comportamen- 

to extremista numa sociedade percebe-se que, em geral, ele 

é capitaneado por figuras populistas. Alguns são verdadeiros 

pregadores. E essa mecânica de pregação ganha espaço 

entre pessoas que se sentem injustiçadas, o que constrói um 

cenário positivo para que ideias de extrema direita se pro- 

paguem, Se acontece em uma sociedade, a tendência é que 

se repita em outras. Até porque as mecânicas atuais de co- 

municação são muito mais eficientes do que foram no 

passado. Acho que é um fenômeno internacional, que 

deverá em algum momento ser freado, ou por uma per- 

cepção dos cidadãos que começarem a ver que é um 

caminho ruim, ou por causa do malogro dessas politicas 

ultranacionalistas. Mas até isso acontecer há uma série 

de efeitos, inclusive a violência. 

Embora seja um fenômeno internacional, no Brasil 

isso está bem nítido com Bolsonaro. Ele estimula 

pensamentos radicais como o nazismo o fascismo? 

Não pretendo analisar a linha de ação do govemo e nem falar 

de a, b ou c. Percebo essas manifestações de extrema direita 

em toda a sociedade e em muitos políticos. Pela Conib temos 

trabalhado no combate ao discurso de ódio de uma forma 

educativa, preventiva e tentamos fazer alguma coisa de natu- 

reza repressiva. Há uma série de pesquisas acadêmicas que 

tentam esclarecer a origem desses discursos, identificando 

núcleos e células nazistas. Estamos tentando criar mecanismos 

para confrontar essas manifestações nocivas. Não acredito que 
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“O fato é que existem 
presidentes e lideres no mundo 
muito populistas, que promovem 
o negacionismo. Donald Trump 

é exemplo claro disso 

seja algo organizado pelo govemo, 

mas acho que pessoas próximas ao 

governo que apóiam linhas políticas 

mais radicais acabam patrocinando 

esse tipo de comportamento, 

O governo Bolsonaro dá sinais de 

antissemitismo? 

Embora tenha características de ex- 

trema direita, o governo tem feito 

movimentos muito positivos em re- 

lação ao Estado de Israel, por exemplo. 

Mas sinto que vários grupos que dão 

suporte ao presidente são afeitos a 

promover ideias antissemitas. 

A propagação de fake news faz 

parte de roteiro de ação da ex- 

trema direita? 

A rigor, as mídias sociais deveriam 

prestar um excelente serviço, de ma- 

neira imediata, plural e simultânea, 

mas infelizmente o que a gente tem 

assistido é um incremento da propagação de notícias falsas. 

Vemos o que aconteceu com a cloroquina no Brasil e fora 

também. Há também o movimento antivacina. Grupos radicais 

levam a população ao erro e estão articulados ao surgimento 

de haters, que são pessoas que se sentem à vontade para 

agredir da maneira que bem entendem. 

O negacionismo é uma ameaça? 

O fato é que nós temos presidentes e líderes no mundo 

muito populistas. Donald Trump é um exemplo claro disso. 

Lembre-se que em dado momento ele teve esse tipo de 

postura refratária a aceitar aquilo que estava acontecendo, 

Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, o país que mais 

gasta em saúde e foi um dos primeiros a ter acesso à vacina. 

Testes, vacinas, aparelhos, tudo eles tiveram antes. Nós ti- 

vemos pedidos de respiradores que foram cancelados por 

causa da preferência pelos Estados Unidos. E veja o número 

de mortos que eles tiveram lá. O fato é que essa postura que 

contraria a ciênciaou é pseudocientífica leva ao retrocesso, 

Voltando ao recrudescimento dos movimentos de 

extrema direita. O que a Conib consegue fazer de 

concreto contra isso? 

A Conib é uma organização que existe há mais de 70 anos e 

representa a comunidade judaica brasileira. Embora seja apar- 

tidária, é uma organização de natureza política e democrática, 

que defende a diversidade, como aliás é característica da comu- 

nidade judaica. Ela luta por princípios como a paz, a demo->> 



Entrevista/Claudio Lottenberg 

cracia, combate a intolerância, trabalha em questões de terro- 

rismo e promove a justiça social. Existem judeus de esquerda, 

de direita, liberais, mais conservadores, a comunidade é plural, 

entao ela se faz representar em todas as linhas políticas brasi- 

leiras. Existem três principais bandeiras que são fundamentais 

para nós, judeus do Brasil, enquanto comunidade. Em primeiro 

lugar, não queremos ver o tema do Holocausto banalizado 

porque nada se compara ao Holocausto. Nós vamos lutar contra 

todo e qualquer movimento de anti-semitismo que possa exis- 

tir e não vamos permitir a deslegitimação do Estado de Israel. 

Esses três temas são os mais caros para a comunidade. 

As ameaças a esses princípios aumentaram? 

Acho que sim. Cansamos de ver nos últimos meses comparações 

entre o que está acontecendo no nosso País com o Holocausto. 

Por pior que seja a pandemia, por mais que possamos discordar 

das decisões das lideranças políticas, nada se compara ao que 

foi o Holocausto. Foi uma política deliberada, focada, na per- 

seguição e na eliminação de um grupo humano, os judeus. 

Tivemos outras situações de genocídio, mas essa é muito 

marcante para nós. Nada se compara. E há uma tentativa de 

banalização. Em relação às questões de anti-semitismo também 

temos assistido a uma sucessão de casos. O anti-semitismo tem 

uma forma de manifestação conforme o tempo. Na época da 

Inquisição, era religioso. Na Segunda Guerra, passa a ser racial, 

com o sentimento da eugenia. E recentemente ganhou cono- 

tações de natureza antissionista, que é o combate ao Estado 

de Israel, algo que o Brasil, felizmente, não está mais fazendo. 

Quais foram os grandes erros cometidos para que o 

Brasil superasse 610 mil mortes? 

O primeiro grande erro foi a falta de 

capacidade de liderança para que a 

com menos sinais de corrupção, tanto em equipamentos 

hospitalares, como, depois, com as vacinas, a população teria 

ganhado um ou dois meses. Alguns estudos indicam, com 

segurança, que poderiam ter morrido de 120 mi a 150 mil 

pessoas a menos. Além do atraso na vacina, não tinhamos 

estrutura hospitalar. Faltavam leitos suficientes de alta com- 

plexidade, respiradores e chegou a faltar oxigênio. Houve um 

festival de movimentos descoordenados, sem lógica científica, 

que acabaram levando a uma situação caótica. 

Como o senhor vê o desempenho do SUS e da rede pri- 

vada durante a pandemia? 

Acho que se não tivéssemos o SUS no Brasil, o quadro seria 

muito pior. Quando a gente olha os números que nós temos 

realmente são números cavalares. Eles assustam e muito. Mas 

se não tivéssemos um sistema de saúde como nós temos, de 

natureza universal, talvez a coisa tivesse sido pior. Naquilo que 

envolve os pacientes que não necessitaram de unidade de 

terapia intensiva, o desempenho foi bom. O problema foi jus- 

tamente quando se precisou de suporte para pacientes graves, 

Em várias regiões do Pais, como São Paulo, que tem uma es- 

trutura hospitalar voltada para a alta complexidade, as taxas 

de performance foram boas. Acho que o sistema público de 

saúde brasileiro foi colocado em teste e deu sinais positivos, 

mas também revelou fragilidades que nós sabiamos que já 

existiam. A gente precisa levar em consideração que se depen- 

dêssemos apenas do SUS, não teriamos condições de levar 

saúde para todos os brasileiros. Cerca de 25% das população 

depende do sistema de saúde suplementar, que também fun- 

cionou bem de um modo geral, 

E o caso Prevent Senior? 

Não conheço com detalhes, mas acho 2 
gente tivesse um entendimento úni- | que questões bastante importantes 

co a aero ca importância do “Se não tivéssem 08 ei pa age 
momento e daquilo que precisava ser ; | F mas de natureza ética, e eles vao ter, 

feito, Essa liderança deveria ser con- UM Sistema de salide como logicamente, que licar o que acon- el que exp q 
junta, a ponto de unir os diferentes 

atores da sociedade brasileira, algo 

que jamais aconteceu, Acho que a 

sociedade está pagando um preço 

caro por culpa e responsabilidade das 

autoridades políticas eleitas. Poderia 

particularizar em um ou outro ator, 

mas prefiro não especificar. O fato é 

que a boa ciência foi deixada de lado. 

Quantas mortes poderiam ter si- 

do evitadas? 

Se tudo fosse feito dentro de um sis- 

tema de aquisição mais ágil, rápido, 
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nós temos, de natureza 
universal, talvez a coisa 

tivesse sido pior 

teceu. Mas se nós extrapolarmos, po- 

demos tirar uma lição desse caso. A 

mecânica regulatória dos planos de 

saúde no País trata muito de preços. 

A Agência Nacional de Saúde (ANS), 

que regula esses planos, lida com 

questões de mercado, mas não pres- 

siona as empresas a trabalharem 

com indicadores de desfecho e 

qualidade, Essa é uma lacuna regu- 

latória muito séria que pode levar a 

experiências desastrosas. Acho que 

a crise da Prevent expõe um setor 

importante a questionamentos. E 

FOTO. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Editorial Carlos José Marques, diretor editorial 

A HERANÇA DE BOLSONARO 

ai chegando a hora de contabilizar os estragos deixa- 

dos pela primeira temporada de mandato do capitão 

mito Messias, torcendo para que não exista chance 

de um revival parte dois desse pesadelo. Na conta, na lista, 
estragos tão gigantescos que assombrariam até o mais otimis- 

ta dos torcedores. E não é mero achismo opinativo. Trata-se 

de fatos, tão evidentes como o ciclo da noite e do dia na ro- 

tação da Terra. Quem sente na pele, no bolso e na mente sabe. 

Jair Bolsonaro já legou aos pobres brasileiros um coquetel de 

experimentos trágicos que vai da volta da inflação, dos juros 

altos e do desemprego recorde até a morte efetiva, aos milha- 

res, por descaso no combate à pandemia da Covid-19 que já 

soma mais de 600 mil óbitos. Mas a marca de maldades 

bolsonaristas se estende pelos mais longinquos confins do 

País. Do desmatamento e quei- 

madas devastadores que não 

cessam - embora a mentira la- 

tente do inquilino do Planalto 

insista na tese de que a floresta 

tropical por aqui estaria tão 

preservada como à época do 

Descobrimento em 1500 - até 

searas vitais da Educação, Cul- 

tura e Saúde. Perca as esperan- 

ças! Não está ficando pedra 

sobre pedra. O desmonte da 

máquina é uma realidade con- 

creta e dramática. Nas relações 

extemas, o desastre é tão gran- 

de que o Brasil já ultrapassou o estágio de pária, sendo trans- 

formado em alvo de chacota global — tamanha a pororoca de 

fake news e cenas ridículas que o mandatário teima em en- 

cenar e acumula em cada rodada que realiza de conversas e 

visitas internacionais. Na última, deprimente e assustadora, 

em sua trolagem do sistema, Bolsonaro foi capaz de dizer que 

o Enem e seu conjunto de provas de acesso às universidades 

estariam ficando, finalmente, com a sua cara e de seu gover- 

no. Em outras palavras, fruto da censura que impôs a certos 

temas, o teste de conhecimento dos jovens brasileiros teria 

enfrentado um filtro ideológico claro, perverso e de retroces- 

so. Ato contínuo, ao menos 38 técnicos, responsáveis pela 

elaboração do material, pediram demissão e desistiram de 

participar desse espetáculo grotesco. Em uma intervenção 

inédita, a gestão Bolsonaro estaria fazendo uma seleção de 

questões do Enem e o presidente, em pessoa, ainda foi capaz 
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de tripudiar, dizendo que o padrão dos testes não avaliaria de 

forma correta a bagagem cultural de ninguém, servindo tão 

somente ao ativismo político. Seria mais adequado questionar 

se o mandatário tem algum padrão, minimamente razoável, 

de conhecimento para sugerir isso? É angustiante testemu- 

nhar o que está acontecendo, O governante vai dilapidando 

qualquer resquício de marco civilizatório por onde passa. 

Implode políticas públicas. Enterrou até o bem-sucedido 

Bolsa Família, sob a alegação loroteira de substituí-lo por algo 

melhor. Bolsonaro se jactou de ter deformado o orçamento, 

investindo na ruína da responsabilidade fiscal. Anuncia au- 

mentos eleitoreiros de salários de servidores, fala em gastar 

adoidado com mais emendas secretas, faz o diabo montado 

em um calote monstruoso sobre credores que estão tendo, 

a contragosto, de bancar a farra. 

Bolsonaro é isso: o obscurantis- 
mo encarnado. Raso, espoliador, 

perverso, deseja impor um 

fundamentalismo tacanho que 

choca os mais diversos segmen- 

tos da sociedade moderna. 

Como bem disse o semanário 

inglês “The Economist”, o pre- 

sidente é nocivo à economia. 

Mas não só a ela, Foi capaz de 

jogar para o alto também as 

potenciais alianças políticas. 

Inclusive aquelas com as quais 

nutria alguma simpatia, tal qual 

a turma do Centrão. Imagine só! Bolsonaro faz mal a ricos e 

pobres, indistintamente. Com a imbecilidade latente, mete 

uma Nação inteira no atoleiro. De estagflação ao flagelo da 

fome, há de tudo um pouco na experiência avassaladora de 

sua passagem pelo poder. Uma alta dos preços histórica, que 

não se via faz décadas, lateja no bolso do consumidor. Não 

existe bom-senso, coerência, nada de positivo saindo da 

mente convulsionada do capitão. Notem a deliberada estra- 

tégia de destruição do Estado como se conhecia originalmen- 

te. As insanidades do presidente vêm impondo prejuízos 

sociais imensos, À homofobia, o racismo, o preconceito social 

em todos os níveis e direções entraram na ordem do dia. Está 

ai para quem quiser ver. Como pensar, cogitar, em seguir na 

cruzada espoliadora, de um senhor com essa natureza, por 
anos a fio? É preciso dar um basta. Contar os dias para uma 

rápida e libertadora saida desse pesadelo. mn 

FOTO GIIGEPRE CACACE/AFR 
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Artigos 
por Vicente Vilardaga 

A LAVAGEM 
CEREBRAL NO ENEM 

rava-se neste momento uma 

disputa intestina e encamniçada 

no Inep. O órgão, responsável pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), virou o principal palco da 

guerra cultural promovida pelo 

govemo Bolsonaro, que quer mudar 

a história nacional e negar evidências 

científicas na educação pública 

brasileira. O Inep vive um clima 

de caça às bruxas com pedidos 

de demissão em massa e vem sendo 

sistematicamente aparelhado por 

forças de extrema direita, trabalhando 

para promover uma lavagem cerebral 

nos estudantes. 

Revisionismo histórico 

e censura são as armas 

da atual burocracia do 

Ministério da Educação, 

comandado pelo pastor 

Milton Ribeiro, que teria 

atuado para modificar duas 

dezenas de questões da prova, cuja 

primeira etapa, com redação e testes 

de linguagens e de ciências humanas 

começa domingo, 21. 

Em Dubai, Bolsonaro disse que as 

provas do Enem agora estão do jeito 

que ele quer, com “a cara do 

governo”, provavelmente chamando 

a ditadura de regime militar em 

questões de história e tratando 

torturadores como herois. No dia 

seguinte, ele desmentiu o 

despropósito e negou qualquer 

interferência, deixando todos sem 

saber em que versão acreditar, 

O ministro Milton Ribeiro e o 
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presidente do Inep, Danilo Dupas 

insistem em falar que não houve 

interferência, embora tivessem dado 

indicações, desde junho, de que 

pretendiam praticar algum tipo de 

censura na prova e alinhar o exame 

com a ideologia do govemo. À prova 

disso é que, segundo Bolsonaro, 

“ninguém precisa ficar preocupado. 

Acabaram aquelas questões absurdas 

do passado, quando caíam temas 

na redação que não tinham nada 

a ver com nada”. 

O que o governo Bolsonaro tenta 

fazer é próprio de regimes totalitários e 

Em Dubai, Bolsonaro disse 
que as provas do exame agora 

estão com a cara do governo, 
provavelmente tratando 

torturadores como heróis 

de períodos de trevas. Seu objetivo 

é impor uma visão de mundo distorcida 

e baseada nas suas crenças e conceitos 

ultradireitistas para toda a população 

brasileira. Na estratégia do govemo, 

joga-se às favas o conhecimento 

acumulado ao longo dos 23 anos de 

realização do exame, Substitui-se 

também a pesquisa científica pela 

manipulação da história e a cultura 

do ódio. Na sua guerra cultural, 

Bolsonaro quer aniquilar o bom senso, 

Resta saber que tipo de assunto 

o Enem trará nas provas deste fim 

semana e qual será o tema de redação. 

Logo veremos o tamanho do estrago. 

Editor de Comportamento de ISTOÉ 

CONSCIÊNCIA 
BRASIL 

| trajetóriaea vitória acachapante 

dd do piloto Lewis Hamilton, 

no grande prêmio de São Paulo de 

Fórmula le a de Rebeca Andrade com 

as medalhas de ouro e prata nos palcos 

Olímpicos de Tóquio e no Campeonato 

mundial de ginástica também no 

Japao, demonstram de forma cabal 

o erro profundo e a desonestidade 

de páginas e páginas de teorias 

pretensamente científicas que 

apontavam a incapacidade e 

inabilidade do negro para a execução 

de modalidades esportivas que 

exigissem mais que força física. 

No mundo e no Brasil os negros 

repetidamente têm denunciando 

e combatido o falseamento dessas 

teorias, e com conquistas nas mais 

diversas arenas esportivas e sociais, 

tem demonstrado de forma definitiva 

que, quando houver igualdade de 

oportunidades, 

o talento, a criação e a garra reinam 

livremente e permitem de forma 

irretocável a manifestação da máxima: 

que vença o melhor. 

No momento em que iniciamos 

as comemorações da Semana da 

Consciência e nos preparamos para 

celebrar o dia 20 de novembro, dia da 

morte do líder negro e herói nacional 

Só quando houver 
igualdade de 
oportunidades poderá 
se dizer: que vença 
o melhor 



por José Vicente [; “4 

Reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares 

Zumbi dos Palmares, os dois feitos 

memoráveis nos convida a refletir o 

quanto essas teorias permanecem vivas 

entre nós e quanto à resiliência, 

superação, discernimento, sinceridade e 

disposição de luta dos negros brasileiros, 

tém auxiliado o País a reencontrar sua 

verdade, reescrever sua história e 

redesenhar seu futuro. 

No Brasil da fantasia da democracia 

racial e do Estado democrático de 

Direito aprendemos desde cedo o tipo 

de roupa e a forma de penteado que 

devemos apresentar publicamente, 

Sabemos também, que transitar e 

adentrar em determinados recintos 

públicos ou privados, ou conferir preço 

nas gôndolas de determinados 

supermercados é passível, além de 

humilhação pública, também a 

eliminação física. Seja pela segurança 

do Estado seja pela segurança privada. 

No País da consciência e da luta, 

a coragem, dos negros reconstituiu 

Zumbi dos Palmares e seus camaradas: 

Luiza Mahin, Dandara dos Palmares e 

João Cândido, de rebeldes sem causa, 

a heróis nacionais. Na Nação mais negra 

das Américas perfilhada de talentos 

negros de toda grandeza e natureza, 

o lugar dessas pessoas será e deverá 

ser sempre aquele que elas quiserem. 

E um País, modemo, consciente 

e inteligente em que todos participam 

e ganham, será sempre aquele que 

recepcionar e valorizar todas as histórias 

e pertencimentos e criar e garantir as 

condições para que todos, sem distinção 

de cor ou raça possam disputar 

igualitariamente pela vontade e talento 

as oportunidades e prêmios sociais. Esse 

deve ser o sentido da história, esse deve 

ser o objetivo da glória. No dia 20 de 

novembro tenha consciência Brasil. 

por Marco Antonio Villa qa 
A 2) 

Historiador 
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BOLSONARO QUER O 
CAOS SOCIAL EM 2022 
O Brasil caminha para o mais 

violento processo eleitoral da 

história republicana. Jair Bolsonaro, a 

soldo da extrema-direita mundial, vai 

ensanguentar o ano de 2022. Não hã 

qualquer exagero nesta afirmação. Pelo 

contrário, os fatos, especialmente 

desde 2020, desenham um cenário 

marcado pela violência. O que 

assistimos no último Sete de Setembro 

será potencializado em escala nunca 

vista no Brasil. 

Steve Bannon joga um papel 

fundamental neste processo. Não deve 

ser esquecido que ele designou como 

representante de sua 

organização extremista na 

América do Sul, Dudu 

Bananinha. Há também uma 

articulação com os radicais 

europeus e com árabes dos 

potentados petrolíferos. 

Acabou passando em branco, no Brasil, 

uma estranha relação entre Bananinha e 

xeiques bilionários do Oriente Médio. 

Vale recordar que ele acompanhou o pai 

na última visita à região, mas um mês 

antes tinha visitado Dubai — ficou famosa 

a patética fotografia com a mulher e filha, 

todos vestidos supostamente como 

árabes. Ninguém perguntou ao deputado 

paulista — sim, ele foi eleito para 

defender São Paulo, mesmo não 

residindo no estado, fraudando, portanto, 

o domicílio eleitoral —o que está fazendo 

na comitiva presidencial. 

Apesar dos esforços do ministro 

Alexandre de Moraes, que vai presidir as 

eleições de 2022, tudo indica que os 

4s opiniões dos colunístas não necessariamente refletem a posição da revista 

extremistas bolsonaristas vão 

estabelecer uma fabulosa campanha de 

fake news. Será muito difícil retirar do ar 

sites e postagens criminosas, pois os 

provedores estarão no estrangeiro e uma 

equipe de especialistas na 

desinformação vai garantir a segurança 

desta ação criminosa, tudo sustentado 

por empresários estrangeiros e por 

brasileiros que usarão das off shores 

como meio de pagamento. 

A tendência é que no processo 

eleitoral o que menos vamos ter serãa 

discussão de projetos para o Brasil, A 

violência verbal e física deve dominar o 

A tendência é que no processo 
eleitoral o que menos 
vamos ter será a discussão 
de projetos para o Brasil 

cenário político. Será o meio utilizado 

pelo extremismo bolsonarista para 

evitar uma derrota acachapante nas 

eleições. A estratégia é fugir do debate 

de ideias. Bolsonaro não deverá 

comparecer aos debates e seus aliados 

vão espalhar por onde passarem fake 

news sobre os adversários. 
E a administração pública? Vai ser 

utilizada para fins eleitorais sem 

qualquer pudor. Pior ainda em um ano 

que a economia brasileira deve ficar 

estagnada, com a inflação em alta e alta 

taxa de desempregados. Um cenário, 

portanto, de caos social, indispensável! 

para Jair Bolsonaro macular o processo 

eleitoral. É pagar para ver. 
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ERA 
SEGREDO! 
LADY GAGA, cantora, 

sobre o fato de ter usado 

um vestido à prova 

de bala na cerimônia 

de posse de Joe Biden 

“A DEMOCRACIA "NOSSA MUSICA 
EXIGE UM CIDADÃO CONTINUA SENDO 

PARTICIPATIVO 7 

E RACIONAL” | NORDESTINA, AÍ ESTÃO JULIO MARIA | 
SANGUINETTI, NOSSAS NATUREZAS 

ex-presidente RENATO TEIXEIRA, 
do Uruguai compositor e cantor 

"MEU VOTO E DELE" 
JEAN-MARIE LE PEN, lider da extrema direita 

francesa, colocando-se como eleitor de Éric 

Zemmour, caso ele se mostre em melhores 

condições eleitorais do que Marine Le Pen, sua filha 

“Se chegarmos à Presidência, 
estadistas do mundo inteiro vão 
dizer que agora o Brasil começou 

a levar a sério a Amazônia. 

Vamos mostrar que é possível 
ser liberal e, ao mesmo tempo, 

sensivel socialmente” 
ARTHUR VIRGÍLIO, ex-prefeito de Manaus 

VAMOS CONTAR 
DEVAGARINHO” 

RUTH MOREIRA, mãe da cantora Marilia Mendonça, sobre 

a forma que ela pretende falar com Léo, filho de um ano 

de Idade da artista, sobre o falecimento de sua genitora 

FOTOS: MopATHAR e a Rr É AMáNDA PERDRELL 

TERS PO TOM RENA, DIV LEAÇAGE “EU PRO MONTEFORTE/AFR 



por Fernando Lavieri 

'O BOLSONARISMO 

ACUSA SERGIO MORO DE 

| RAIDOR, COMO FZ 

COM GUSTAVO BEBIANO 

E SANTOS CRUZ. St OS 

AMIGOS ESTÃO SE 
es AFASTANDO, TALVEZ 
dE ES Ec O PROBLEMA ESTEJA 
to e | COM O PRESIDENTE 

PETRIONAS | E NÃO COM ELES” 
| RENATO BATTISTA, 

coordenador do MBL 

“A: d = b DE SERGIO MORO PERDEU A 

Inda Nado acabou CHANCE DE SER IMBATÍVEL: 
LEWIS HAMILTON, piloto de Fórmula 1, após vencer o GP do Brasil, ANTONIO LAVAREDA, 

no autódromo de Interlagos, em São Paulo sociólogo e cientista político 

"O dinheiro não pode valer mais que as pessoas” 
JOAN ANTONI MELÉ, economista e banqueiro catalão, ao defender o uso consciente da riqueza e a criação de uma economia ética 

“AS GERAÇÕES MAIS NOVAS SERÃO 
, E CONFRONTADAS MUITO EM BREVE COM 
DEU O CLIQUE IMENSOS DESAFIOS, COMO MUDANÇAS 

LAZARO RAMOS, ator, a respeito do CLIMÁTICAS E INTENSIFICAÇÃO 
momento em que ele e Tais Araujo, sua DE DOENÇAS INFECCIOSAS” 

esposa, pin gts hishos pi EMMANUELLE CHARPENTIER, microbiologista e ganhadora 
para serem modelos fotog os unos do prêmio Nobel de Química em 2020 

“SOU DOIDÃO, MAS NÃO SOU DOIDO" 
ZÉ CELSO MARTINEZ CORREA, ator e diretor 

de teatro, a respeito de sua lucidez aos 84 anos 

“AGRADEÇO PELO QUE 

VOCÊS DIZEM” 

PAPA FRANCISCO, ao reconhecer 

a importância do trabalho 
jornalístico que trouxe a 

público casos de assédio 

sexual dentro da Igreja 

-—, 
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por Germano Oliveira 
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TRAMANDO 
A FUGA Allan dos 
Santos contou com 
a ajuda do deputado 
Eduardo para se 
esconder nos EUA 

a . as. 

O fugitivo 
A PF de Bolsonaro é uma das mais ineficientes 

do planeta. Basta ver como age no caso de 

Allan dos Santos. O blogueiro teve a prisão 

preventiva e a extradição para o Brasil 

decretadas pelo ministro Alexandre de Moraes 

(STE) em 21 de outubro e, até agora, não 

conseguiu prendê-lo nos EUA, onde se 

esconde. Nem mesmo o fato de o blogueiro ter 

sido incluido na lista da difusão vermelha da 

Interpol facilitou o trabalho dos federais. Ao 

que parece, estão interessados em garantir que 

ele permaneça livre para continuar a cometer 

seus crimes: fake News contra os adversários 

do presidente. Protegido pelo deputado 

Eduardo Bolsonaro, Allan entrou nos EUA em 

julho de 2020. O 03, usou a amizade com o 

então presidente Trump para homiziar o 

blogueiro em território americano. 

Extradição 
Proibido de continuar 

usando as mídias 

sociais para 05 

ataques aos ministros 

do Supremo no 

exterior, Allan abriu 

novas contas nos EUA 

para manter suas 

ameaças. O secretário 

nacional de Justiça, 

Vicente Santini, 

ainda tentou atrasar 

O processo de 

extradição, mas a 

delegada Silvia Amélia 

Fonseca de Oliveira 

apressou-se a cumprir 

a ordem do STF. 

Exoneração 
Quando Santini quis 

colocar a extradição 

de Allan na geladeira, a 

delegada Silvia já havia 

iniciado o processo 

americanas. A delegada | 

acabou exonerada | 

e o blogueiro 

continua solto. Além 

de propagar fake 

news, é investigado 

por praticar atos 

antidemocráticos: 

tentou jogar os 

militares contra 

a democracia, com 

a ajuda do 03. 

al 
Uma mão lava a outra 
O senador Fernando Bezerra, lider do governo no Senado, está 

avisando os amigos que deverá ser indicado por Bolsonaro para a vaga 

de Raimundo Carneiro, ministro do Tribunal de Contas da União, que 

deve se aposentar em breve. O senador vai ser o relator da PEC dos 

Precatórios e o presidente conta com ele para convencer a bancada do 

MDB (15 senadores) a votar com o governo na aprovação da proposta. 
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Colaboraram: Marcos Strecker, Ricardo Chapola é» Eudes Lima 

RÁPIDAS 

* Se Bolsonaro fechar 

com o PL, muitos dos 

seus ministros devem 

segui-lo, como Onyx e 

Tereza Cristina. Outros, 

como Tarcísio, pensam 

em fazer o mesmo com : 

o objetivo de se candi- 

datar ao governo de 

São Paulo, mas o PL 

quer se acertar como . 

tucano Rodrigo Garcia. . 
i 
PU O O O O O O O 

* No Rio de Janeiro, a 

ida de Bolsonaro para : 

o PL afastaria o gover- 

nador Cláudio Castro 

da sonhada aliança 

com Eduardo Paes | 

(PSD). Afinal, o prefeito 

| já avisou que não sobe 

no palanque de Bolso- 

naro de jeito nenhum. 
E E ER E A tr E a E, 

* Tuca e Felipe são os 

assessores de Lira encar- 

regados de coordenar | 

as emendas de relator. 

Eles elaboram as plani- 

lhas com as demandas 

dos deputados a serem 

encaminhadas ao presi- 

dente da Câmara. Têm 

sido muito assediados. 

* Desde o último dia 24, 

a Câmara dos Deputa- 

dos exige comprovante 

de vacinação para 

quem entra nas depen- 

dências da Casa. Muitos 

negacionistas têm ba- 

tido coma cara na por- 

ta por não terem a car- . 

teirinha em mãos. 

FOTOS: REPRODUÇÃO: ROQUE DE SA AGÊNCIA SENADO ROBERTA ALVES/MOHUMENTAL FOTO, 

ELEIA VIAMA/CÂMARA DOS DEPUTADOS; FADMIO RODRIGUES POSTEBOM AGÊNCIA BRASIL 



“Precisamos 
de um 

governo que 
proteja os 

mais pobres” 

A economia dominou o debate 

realizado na sexta-feira, 12, pelo jornal 

“O Estado de 5. Paulo” com os três 

candidatos a presidente que 

disputarão as prévias do PSDB neste 

domingo, 21 Em nítida vantagem no 

confronto, o governador João Doria 

apresentou a linha do seu plano de 

governo caso sala-se vencedor nas 

prévias. Defendeu a necessidade 

de o próximo presidente implantar 

políticas públicas “para a geração 

de empregos, proteger os mais 

pobres e priorizar a educação”. 

Recorde de mentiras 
O govemo bate recordes na 

propagação de mentiras. Alguns 

dias depois de dizer na COP-26, em 

Glasgow, que o Basil conservaria a 

Amazônia para evitar que o 

desmatamento afetasse as 

mudanças climáticas, o Inpe 

divulgou dados estarrecedores 

sobre a devastação no bioma: a área 

desmatada na Amazônia cresceu 

em outubro deste ano para 877 

kms?, aumentando 5% em relação 

ao mesmo mês do ano passado 

(836 kms2). A cada ano que passa, 

sobe o volume de árvores 

derrubadas e Bolsonaro não deixa 

de exibir sua cara de pau ao dizer 

que preserva o meio ambiente. 

Ninguém mais acredita nas suas 

lorotas no exterior, mas aqui ainda 

há os que não abriram os olhos 

para suas falsidades. 

Barrado no baile 
O deputado Fausto Pinato (PP-SP) foi barrado 

na entrada do evento que marcou a filiação do 

ex-juiz Sergio Moro ao Podemos. O parlamentar 

foi informado de que seu nome estaria na lista 

dos convidados, mas ao chegar à cerimônia foi 

impedido de entrar. Já o deputado Luiz Miranda 

(DEM-DF) entrou numa boa e aplaudiu o 

discurso do ex-magistrado. 

Racha no PL 
Enquanto Bolsonaro adiou a festa para ingressar no PL, muita gente se prepara para sair da 

legenda de Valdemar da Costa Neto. Um deles é o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), vice- 

presidente da Câmara. Como Bolsonaro atribuiu a ele a tentativa de aumentar o fundo eleitoral, 

isentando-se de culpa, Ramos não subirá no mesmo palanque do capitão nem por decreto. 

TOMA LÁ DÁ CÁ * 

RENATA ABREU, PRESIDENTE NACIONAL DO PODEMOS 
Qual a possibilidade de Moro abrir mão de 
ser cabeça de chapa? 

Moro é o pré-candidato mais bem posicionado fora 

dos extremos, Isolado na terceira colocação. Neste 

momento, é a melhor alternativa para o Pais. 

Quais efeitos as anulações das 

condenações de Lula podem provocar à 

candidatura de Moro? 

A população percebe que o esforço do 

combate à corrupção enfrenta 

um contra-ataque do sistema, 

com o enfraquecimento das 

ferramentas de Investigação dos 

criminosos do colarinho branco. 

Por que o Podemos 

acredita que Moro é o 

Está preparado para ser o 

próximo presidente. Carrega 

os principios da Justiça e da 

honestidade, fundamentais 

para corrigir o rumo do Brasil, 

Deserto 
Enquanto o presidente Bolsonaro segue 

tentando enganar seus eleitores, a comunidade 

científica internacional mostra que a Amazônia 

está entrando em um processo irreversível de 

desertificação. Pelo menos 17% da floresta já 

foram destruídos e outros 17% são compostos 

por áreas em fase de degradação. 

Troca-troca 
Até março, quando se abre a janela para que os 

parlamentares possam trocar de partido, muita 

gente vai mudar de posição. Haverá uma 

debandada do PSL para o PP e PL, enquanto 

muitos deputados que estão em partidos 

govemistas deverão entrar em legendas que 

ficarão na oposição em 2022, como o Podemos 

e o União Brasil: Moro será o chamariz. 



Coluna ao mazzini 

SHEIK LEVA 
TOMBO, 
MAS VOLTA 

A reunião do presidente Jair 

Bolsonaro com o príncipe herdeiro de 

Abu Dhabi - a 'meca' financeira dos 

Emirados Árabes - teve um quê de 

vendeta política. Mohammed Bin Zayed 

Al Nahyan é conhecido do jurídico da 

Petrobras desde 2014. Os corredores da 

empresa ainda ecoam a trapalhada da 

cúpula à época, sobre informe de que 

um investidor minoritário tinha 

impetrado ação nos Estados Unidos com 

pedido de indenização por prejuízos. Era 

só mais um insatisfeito com a derrocada 

das ações da Petrobras com a Operação 

Lava Jato. Mas descobriu-se que se 

tratava do sheik: Ele perdeu US$ 1 bilhão 

em ações compradas na Bolsa de Nova 

York- e foi na comarca da cidade que o 

príncipe acionou a petroleira, 

contratando a advogada Teresa Farah, 

conhecida protetora dos investidores do 

Oriente. Ex-conselheira de um fundo 

multibilionário árabe, ela conseguiu um 

acordo. À promessa de Al Nahyan 

de que vai reforçar investimentos 

no Brasil é a dica de que tudo 

é passado. O príncipe já recebeu 

a indenização, com juros. 

Al Nahyan é conhecido 
do jurídico da 
Petrobras desde 2014. 
Ele perdeu US$ 1 bilhão 
em ações com a 
derrocada da petroleira 
na Operação Lava Jato. 
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Agenda Eco: desculpa para passeio 
Centenas de autoridades do Brasil - governadores, senadores, deputados e 

prefeitos - desembarcaram em Glasgow, mesmo sem saber nada da COP 26. 

Raros foram os cientistas na comitiva oficial de 466 pessoas. Houve 

representantes de entidades civis e empresários que pagaram suas viagens. 

Mas o cidadão cobriu a conta da grande maioria, Entre eles, os governadores 

do Amazonas, Pará e Pernambuco, com respectivas damas, O Brasil não 

ficou sozinho na vergonha do turismo estatal. O governo de Burkina Faso, 

um dos menores países da África, pagou a ida de 109 representantes. 

A Bulgária, um dos exemplos de preservação na Europa, enviou apenas 12, 

Via sacra nas estradas 
À situação é crítica para os fiscais de 

estradas da ANTT. Áudios mostram a 

instatisfação da categoria. Reclamam do 

baixo valor da diária (R$ 200) para cobrir 

hospedagem e refeições. Há dias, um 

servidor avisou a agência que dormiu na 

viatura e vai à Justiça. À ANTT informa 

que o valor é padrão no governo e 

decidido pelo Ministério da Economia. 

Consórcios de médicos viram uma farra 

idea fi 
Há um setor que lucra muito e entrega 

tão pouco. A ANS contabiliza, hoje, 9.986 

planos de saúde de coparticipação 

(o cliente paga a mensalidade, e cobre 

também eventuais consultas, exames 

e cirurgias). Autorizados com a desculpa 

de reduzir preços e inadimplências, estão 

nas mãos de sociedades de médicos nas 

pequenas cidades, que atendem mal — 

e a maioria nas instalações do SUS. Sem 

gente para fiscalizar in loco a máfia, a 

ANS depende das denúncias. Foram 

3.285 reclamações em 2020 e são 3,128 

até essa semana. Desde janeiro de 2020, 

180 multas foram aplicadas e 34 

operadoras liquidadas por irregularidades. ll 
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Refúgio para 48 mil venezuelanos 

O Brasil continua a porta da esperança para milhares de imigrantes de 76 

nacionalidades já cadastrados. Nos últimos cinco anos foram 53.155 status 

concedidos, segundo dados do Comitê Nacional para os Refugiados. Todavia, 

ao contrário de 2019 e 2020, em que o Pais reconheceu 21.541 e 26.653 

pessoas, respectivamente, esse ano foram apenas 2.244 cidadãos até agosto. 

Desde 2017, conseguiram status 48.475 venezuelanos, seguidos de sírios 

(2.060), congolenses (648), cubanos (471) e paquistaneses (246). Afegãos são 

89, mas o múmero deve crescer com a imigração desde a ascensão do talebã. 

O cofre dos acordos de leniência 
O Tesouro já recebeu mais de R$ 900 milhões em 2021 e tem outros R$ 800 

milhões garantidos parcelados, de cinco acordos de leniência firmados pela 

CGU e AGU com envolvidas em ilícitos. São elas: Samsung Heavy Industries; 

SICPA e CEPTIS; Amec Foster Wheeler; Statkraft e Rolls-Royce. 

Mais da little Holanda 
Com a CPI das ONGs ganhando força, 

sumiu do ar o site Opção Verde, 

entidade criada por holandeses, que 

compra florestas desde 2008 na 

região da rica Coari (AM). Uma 

ativista holandesa tem em seu nome 

escrituras de área de 26 km x 86 km. 

Outro 'ongeiro' é do setor de energia. 

Contrataram advogada em Manaus 

para lobby, mas ela pulou fora. 

Direto para a gaveta 
Das 25 petições de impeachment 

de ministros do STF no Senado, 12 

são contra Alexandre de Moraes, 

relator dos inquéritos que cercam 

Bolsonaro e asseclas. Estão numa 

gaveta da Advocacia do Senado. 

Além dele, aparece o ministro Luis 

Roberto Barroso — com quatro 

pedidos. Ele é alvo da ira de quem 

questiona a segurança das urnas. 

por Leandro Mazzini a ( RR” 
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NOS BASTIDORES 

Hino na folha de ponto 
Art. 40 da lei 5./00 de, 1941, 

determina que ninguém poderá ser 

admitido no serviço público sem que 

demonstre conhecimento do Hino 

Nacional. Acredita no teste? Eu não. 

PO vai ao Senado no DF 
Novo presidente do PSD do Distrito 

Federal, com aval de Gilberto 

Kassab, o empresário e ex-senador 

Paulo Octávio vai voltar à política. 

Apostará na candidatura ao Senado, 

na única vaga aberta para 2022. 

Café & Código Militar 
Presidente do STM, o general 

Luís Mattos visitou Arthur Lira 

na residência oficial do 

presidente da Câmara para tratar 

do avanço do Novo Código de 

Processo Penal Militar. O Código 

vigente é de 1969. O relator é o 

deputado General Peternelli. 

Mosaicos da Basilica 

A Arquidiocese de 

Aparecida (SP) 

contratou uma empresa 

italiana com os melhores 

técnicos do mundo para 

implantar 15 mil m* de 

mosaicos na fachada da 

Basílica, com ilustrações 

de passagens biblicas. 



Semana 
por Antonio Carlos Prado e Fernando Lavieri 

ARGENTINA 

O peronismo cai pela primeira vez 

RE histórica na 

política argentina a partir 

das eleições legislativas da 

semana passada. Pela primei- 

ra vez no pais, desde a rede- 

mocratização, e nisso lã se vão 

trinta e oito anos, o peronismo 

sofreu a sua maior e mais 

fragorosa derrota — traduzin- 

do ao pragmático mundo da 

govemabilidade, a situação 

tornou-se quase irrespirável 

para o presidente da Argenti- 

na, Alberto Fernández. Os 

govemistas, reunidos na Fren- 

em trinta e oito anos 
É 

te de Todos, deixaram de ter 

maioria no Senado, presidido 

pela vice-presidente do país, 

Cristina Kirchner. Na Câmara 

dos Deputados, o governo 

conseguiu manter sua vanta- 

gem, mas somente por uma 

cadeira. Ou seja: daqui para 

frente, um já enfraquecido 

Femáândez, à frente de uma 

nação que se vê emparedada 

por crises sociais e econômi- 

cas, terá de saber negociar 

com a oposição e abrir mão de 

muitos de seus planos impo- 

+ RIRPARA 
NÃo CHORAR 
Victoria Tolosa 
Paz, deputada, 

e Fernández: 
ela foi eleita, 

mas o prestígio 

do Kirchnerismo 
está no chão 

pulares que eram facilmente 

impostos. A Frente de Todos 

obteve 33% dos votos, enquan- 

to a aliança opositora Juntos 

pela Mudança, da qual faz 

parte o ex-presidente do país 

Maurício Macri, conquistou 

42% da votação. A fala de Fer- 

nández, após a divulgação dos 

resultados, embute boas doses 

de medo e demagogia: “uma 

oposição aberta ao diálogo é 

uma oposição responsável. E 

nós precisamos de uma oposi- 

Cão com patnotismo”. 
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HOMENAGEM 

Paulo Freire, 
na Universidade 
de Cambridge 
Esta em exposição o 

primeiro busto de um 

intelectual brasileiro, na 

Universidade de Cambridge, 

na Inglaterra, uma das mais 

tradicionais e conceituadas 

em todo o mundo — 

fundada em 1209, é a quarta 

mais antiga instituição 

universitária do planeta. Em 

sua galeria que homenagela 

centenas de nomes da 

história da humanidade, 

agora foi incluída a obra 

que representa o educador, 

filósofo e pensador Paulo 

Freire. O trabalho é do 

artista plástico paulista 

Murilo Sá Toledo, feito em 

graute (tipo de concreto) 

policromado e pesa trinta 

quilos. Segundo Elliott 

Green, da London School 

of Economics and Political 

Science, o livro de Freire, 

intitulado "Pedagogia 

do Oprimido, éo 

terceiro texto a receber 

O maior número de 

citações acadêmicas, 

JUSTA 
HOMENAGEM 
Busto de 

Paulo Freire na 
Universidade 

de Cambridge: 

unico brasileiro 
a ter essa 

honraria 
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AUTORRETRATO 
Na testa de Frida Kahlo 

Diego: o amor 
que “atormentava 
seus pensamentos” 

Obra de Frida Kahlo fixa recorde para a artista 
ao ser vendida por USS 34,9 milhões 
Foi estabelecido, na semana passada, 

um recorde absoluto para um quadro 

da pintora mexicana Frida Kahlo (1907- 

1954). Trata-se do autorretrato “Diego y 

vo”, leiloado pela Sotheby's de Nova York 

por US$ 34,9 milhões (aproximadamente 

R$ 192 milhões). Diego Rivera foi um dos 

principais muralistas mexicano e o grande 

amor de Frida. Na pintura, ela o colocou 

em sua testa como se fosse um terceiro 

SAÚDE 
Comunicação 
e solidariedade 
A partir do trabalho de 

alguns órgãos de imprensa, 

entre eles ISTOE/On-line com 
matéria intitulada “Criança 

com tumor raro no rosto 

precisa de remédio que custa 

R$ 40 mil”, a Bayer Brasil 
arcará com o tratamento 

pelos três primeiros meses. 

O caso envolve a menina 

Maria Helena Marcelino 

Pereiro, com idade de um 

ano e um meés, diagnosticada 

com fibrossarcoma — raro 

tumor que já tomou parte 

de seu rosto. À família mora 

na cidade cearense de 

Maranguape e não possuí 

condições financeiras de 

comprar a medicação 

Larotrectinibe — R$ 40 mil 
cada frasco. A Bayer, 

produtora do remédio, 

informou na quarta-feira 17 

que a Conitec não aprovou 

a sua incorporação ao SUS. 

olho. Segundo analistas, foi uma forma 

de dizer “o quanto ele atormentava os 

seus pensamentos”, Foram casados por 

vinte e cinco anos, entre separações 

e reencontros. Pintado em 1949, quem 

comprou a obra foi Eduardo Costantini, 

fundador do Museu de Arte Latino- 

Americana de Buenos Aires. A Sotheby's 

tinha a expectativa da venda do 

autorretrato por até US$ 50 milhões. 

JUSTIÇA 

O “xamã” já foi condenado. 
E Trump, quando será? 
O norte-americano Jacob Chansley, que seria 

apenas uma figura patética não fosse um dos 

responsáveis pelas cinco mortes na Invasão do 

Capitólio, em janeiro, foi condenado a três anos 

e cinco meses de prisão. À invasão, que teve 

nele um dos principais líderes, deu-se enquanto 

os congressistas reuniam-se para validar a 

vitória de Joe Biden sobre Donald Trump. 

Chansley se autodenomia “xamã do QAnom” 

e no tribunal disse coisas desconexas, citando 

Mahatma Gandhi, Jesus Cristo, Stephen King 

e o juiz da Suprema Corte Clarence Thomas. 

A sua condenação é merecida, Resta saber, 

agora, quando Trump, que armou e incentivou 

os invasores, também será condenado. 

FOTOS MATT DUNHAMI SP PHOTO, MANUEL BALCE CENETA/AP PHOTO 

FUNDADOR 
DOMINGO ALZUGARAY (1932-2017) 
EDITORA 
Catia Alzugaray 

PRESIDENTE EXECUTIVO 
Caco Alzugaray 

ISTOE 
DIRETOR EDITORIAL 
Carlos José Marques 

DIRETORES 
DE REDAÇÃO: Germano Olivera DE EDIÇÃO: Antonio Caros Prado 
REDATOR-CHEFE: Marcos Strecker 

EDITORES: Felipe Machado, Ricardo Chanola (Brasília) 

e Vicente Vilardaga 
REPORTAGEM: André Lachini, Eduardo de Freitas Filho, 
Eudes Lima, Fernando Lavterl, Taisa Szabatura e Vinickus Mendes 
COLUNISTAS E COLABORADORES: Bolivar Lamounier, Cristiano 
Noronha, Elvira Cançada, José Manuel Diogo, Jose Vicente, Luiz 
Fernando Prudente do Amaral, Marco Antonio Vila, Mentor Neto, 
Rachel Sheherazade, Ricardo Amorim e Rosane Borges 

ARTE 

DIRETOR DE ARTE: Camilla Frisoni Sola 
EDITOR DE ARTE: Arthur Fajardo 
DESIGNERS: Alexandre Souza, Claudia Ranziná 
e Wagner Rodrigues 
INFOGRAFISTA: Nilson Cardoso 

ISTOÉ ONLINE: Diretor: Hélio Games 
Editor executivo: Edson Franco 

Reportagem Man Rodrigues, Ancre Ruoco, Hestor Pires, 
Larissa Pereira, Loticia Sena, Rafael Fereira e Vinicus Moreira da Silva 
Web Desigrr Alinne Souza Comege 
Thais Rodrigues Ferrera Fernandes 

AGÊNCIA ISTOÉ; Editor: Adi Leite 
Pesquisa: Mônica Andrade (Colaboradora pe Salvador Oliveira Santos 
Arquivo: Eduardo A Conceição Cruz 

CT Silvio Paulino e Wesley Rocha 

APOIO ADMINISTRATIVO 
Gerente: Maria Amélia Scarcelo Secretária: Terezinha Scarparo 
Assistente: Cláudio Monteiro 

Auxiliar. Eli Alves 

MERCADO LEITOR E LOGÍSTICA 
Diretor: Edgardo À Zabala 

Gerente Geral de Venda Avulsa e Logisticavubo Lente Tahan 

Central de Atendimento ao Assinante: (11) 2518-4566 

de? abefeira das Oh às Bh. Sábado das 9h4s 15h 
Outras capitais: 4002-7334 

Outras localidades: 08D0-B8A7 (exceto ligações de celulares) 

Assine: wnancassines come 

Exemplar amutso: wanmehopping3 com br 

PUBLICIDADE 

Diretor nacional: Maurício Arbex Secretária da diretoria de publicidade: 

Regina Oliveira Assistente: Valária Esbano Gerente executivo: Andréa 
Pexzuto Diretor de Arte: Pecho Roberto de Oliveira Coordenadora: Rose 
Dias Contato: publicidademeditora3.com br ARACAJU= SE: Pedro 
Amarante «Gabinete de Mídia « Tel: (19) 3246-w4130 / 00978-B962 
- BELÉM = PA: Glicia Diocesano -Dandara Representações.» Tel.: (91) 
423367! 08175-775] - BELO HORIZONTE = MG: Célia Maria de 

Civeira - la Página Publicidade Ltda. « Telf [31] 3201-675] / 00GRA- 

Tr&3 = CAMPINAS = SP: Wagner Medeiros « We Comunicação « 
Tel: (19) 08298-BA0R = FORTALEZA = CE: Leonardo Holanda 
= Nordeste MKT Empresarial = Fel (85) GH83-246// 9028-2038 - 

GOIÂNIA-GO: Paula Centini de Faria — Centini Comunicação= Tel, (62) 
3824-5504 [671 00271-555 - PORTO ALEGRE — R$: Roberto Gianond, 

Lucas Pontes « RR Glanonl Comércio & Representações Ltda « Tel /tame: 
(51) 3388-712 ( 09309-1626 = INTERNACIONAL: Gilmar de Souza Faria 
+ GSF Repeesentações de Veiculos de Comunicações Lida « 

Tel: 55 (11) 9963-3067 

ISTOÉ (ISSN 0104 - 3043) &urna publicação semanal da Três Editorial Ltda. 
e Administração: Rua William Speers, LOB&, São Paulo - SP CEP: 

05065-011 Tel: (11) 3518-4200 - Fax da Redação: (11) 3518-4324, São 

Paulo = SP. stcé nan se resporsabiliza por conceitos ermiticosnos artigos 
assinados Comercialização: Três Comércio de Publicações Ltria Rua 
William Speers, 12 Sã9Paulo = SP impressão: OCEANO INDÚSTRIA 
GRÁFICALTDA Rodovia Anhanguera Km 33, RusOsasco nOb4s - Parque 
Empresartai = 07750-000 =Cajamar = SP 

[SA 
ANER 
em aid de 



Capa/Custo de vida 

A INFLAÇÃO MOS 
O atual ciclo de alta de preços é o mais nocivo em 30 anos. Ao contrário dos picos de 200 

acelera gastos populistas para as eleições e provoca instabilidade política permanente. As 
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DESGOVERNO e 
Faixa critica o presidente 
em São Paulo, em março: 
com poder de compra - = 
'menor, a população é E 

- obrigadaaseadaptar 



TRA Ad GARRAS 
2 e 2016, a escalada acontece com um governo que investe contra o equilíbrio fiscal, 

incertezas vão se prolongar até 2023 Marcos Strecker e Taisa Szabatura 
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té hoje o fantasma de 

inflação assusta a so- 

ciedade brasileira, 

habituada ao descon- 

trole nos preços no 

passado. Desde o Pla- 

no Real, apenas du- 

rante a crise que an- 

tecedeu a primeira 

eleição de Lula (em 

2002) e em meio ao colapso do gover- 

no Dilma (em 2016) ocorreram altas 

semelhantes. Nos dois casos, para re- 

colocar a economia nos trilhos foi 

necessário um novo governo que 

controlasse as contas públicas man- 

tendo o tripé econômico em vigor 

desde os anos 1990 (câmbio livre, responsabilidade fiscal 

e regime de metas de inflação). Agora, o cenário é outro. 

Diante de mais 13 meses de govemo Bolsonaro, as dúvidas 

se multiplicam. A inflação já atingiu os dois dígitos (10,25% 

em 12 meses), perto da máxima no final do governo Dilma, 

e o govemo Bolsonaro acaba de implodir a “âncora fiscal”, o 

teto de gastos constitucional que havia sido introduzido 

exatamente para dar previsibilidade às contas públicas. A 

medida permitiu o ciclo histórico de baixas nas taxas de juros. 

Hoje, ao contrário, o presidente anuncia que dará reajustes 

a todos os funcionários públicos, e as prováveis surpresas 

com bondades eleitoreiras ainda não são conhecidas a dez 

meses das eleições. A farra com um fundo de R$ 5 bilhões 

para os partidos no próximo pleito é apenas o prenúncio de 

novas gambiarras orçamentárias. Economistas são unânimes 

em apontar um cenário dificil para 2022, com inflação ainda 

elevada e crescimento em queda. 

No dia a dia da população, essa realidade é sentida de 

forma profunda. Marlene Felix, 52 anos, feirante há 30 anos, 

diz em meio a barracas vazias, na zona oeste de São Paulo, 

que a inflação piorou um quadro que já era duro pela pan- 

demia. Ela conta que, inicialmente, as pessoas começaram a 

encomendar as frutas por aplicativos e o movimento caiu. A 

alta dos preços agravou tudo, "As pessoas deixaram de vir 

cedinho para pegar o melhor produto, Elas vêm no final para 

pegar a xepa. As vendas cairam muito. Quem tem dinheiro 

para comprar frutas importadas? Figo? Os clientes hoje só 

levam o básico como maça e banana. Os pobres não comem 

pera”, queixa-se. 

“Os preços estão um absurdo!”, esbraveja a aposentada 

Sueli Maria, de 74 anos. Com o carrinho cheio de frutas e 

legumes, já na saida da feira, disse ter gasto R$ 200 reais para 

uma compra que ela sozinha consome em dez dias. “Se 
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ALIMENTOS 
Mãe dos 
gêmeos Lucas 
e David, a 
Cozinheira 
uiciana- 

Leopoldo e 

a diversos 
mercados 
em busca do 
menor preço 

DISPARADA 
O açougueiro 

Nilson de 
Andrade 
consegue 

desconto A 

pelecimen 
gp trabalha: 

«nunca tinha visto 
“tanto aumento 

dependesse apenas da minha aposentadoria de R$2.300, eu estaria 

debaixo da ponte. Sou viúva, meu pai me deixou alguma coisa, 

então eu consigo me virar. Ainda não está como na época da hipe- 

rinflação, não tem como comparar, mas cada dia que passa se 

compra menos.” Nilson de Andrade, de 28 anos, trabalha há nove 

anos como açougueiro. Consegue comprar as cames do estabeleci- 

mento com desconto "às vezes”. “Nunca tinha visto os preços da 

carne subirem tanto como agora, Até o frango foi de R$ 7 para 

R$ 27 o quilo, é demais.” Ele explica que a came de costela é a 

mais procurada, pois é muito mais barata que o filé mignon, 

Os empreendedores também precisaram se adaptar. Bruna 

E 

E 

O marido vão ?M 

LA 



INDIGNADA A aposentada DA . t 
“Sueli Maria, de ph sem 
que os preços na feira estã 
um “absurdo” S sé b 

Cardoso, 24 anos, é a principal gestora de uma empresa de tu- 

rismo, a For Fun Tours, e deixou de alugar escritório próprio 

para adotar o coworking por causa da alta no aluguel. “Não 

consegui uma boa negociação com a antiga proprietária. O alu- 

guel estava alto demais. Deveria ter vindo há mais tempo. Aqui 

não preciso me preocupar com água, luz, internet e a Variação 

que esses serviços sofrem,” A diretora do local (Club 

Coworking), Patrícia Coelho, diz que ela expandiu um 

andar no seu endereço da Faria Lima, centro financeiro 

e de startups. “As empresas foram se acostumando com 

o conceito já antes da pandemia, mas foi com o modelo 

híbrido de trabalho que o coworking ganhou peso. Se a 

empresa precisa demitir muitos funcionários ou crescer 

rapidamente, com o coworking ela não terá o custo de 

infraestrutura. O IGP-M na casa dos 30% inviabiliza 

muitos negócios”, explica. 

FAMÍLIAS 
A perda de valor do real exige muito jogo de cintura das 

famílias. É o caso de Luciana Ramos de Leopoldo Assunção, 

38 anos, cozinheira, mãe dos gêmeos David e Lucas, de três 

anos, casada com o empresário Duarte Leopoldo, 31. Ele 

possui uma empresa de adestramento de cães e atende na 

casa dos clientes. Já ela faz marmitas, que vende via rede 

social. Ela também abriu uma cantina ao lado de uma igre- 

ja evangélica de Osasco, onde moram. “Como eu trabalho 

diretamente com alimentos, preciso ficar de olho nos preços. 

Pego folhetos de mercado, recebo promoções via WhatsApp 

e vejo sempre o site dos supermercados”, ensina. Ela diz 

que não vale a pena ir de Uber para o supermercado e assim 

economizar combustível, pois o preço do serviço por apli- 

cativo também subiu. O combustível, aliás, é o item que 

mais prejudica a família, já que ela entrega as marmitas e o 

marido se desloca para atender seus clientes em suas casas, 

"Estamos há dois meses nessa casa em Osasco (SP). A imo- 

biliária decidiu não negociar o reajuste conosco e então nos 

mudamos para cá”, diz. O casal consegue uma renda mensal 

bruta R$ 12 mil, mas precisa descontar os insumos para as 

refeições e o combustível. “Todo mês colocamos na ponta 

do lápis”, diz Leopoldo. “Se os alimentos aumentarem mui- 

to, não valerá a pena e a Luciana acabará pagando para 

trabalhar.” Luciana conta que no ano passado já havia re- 

passado um aumento de 50% nas marmitas, estava segu- 

rando, mas vai aumentar novamente o valor em 30%. 

A família do engenheiro Bruno José Alvez, 31, e da dona 

de casa Juliana Alvez, 30, também precisou se adaptar. Eles 

descobriram que em uma rede de supermercado, no bairro 

do Limão, em São Paulo, o achocolatado favorito de Manue- 

la, de três anos, estava em conta, então levaram seis pacotes 

e outros itens como frango, peixe e iogurte. O marido é 

engenheiro civil, mas desde a pandemia trabalha como 

corretor de seguros. Eles ad- 

“A cultura inflacionária se traduz em expectativas. Isso  quiriram a franquia de uma 
é pior em países com históricos como o Brasil. Mas já 

empresa e estão reformando 

O apartamento próprio, por 

temos um certo nível de maturidade” mauro Rochiin, da FGv isso moram de aluguel na 
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Zona Norte de São Paulo. “Buscamos 

promoções pela intemet.” Para comprar 

roupas para as crianças e fugir dos preços 

altos, foram pela primeira vez ao Brás, 

bairro de comércio popular no centro de 

São Paulo. “Gostamos tanto que fomos 

três vezes. Nem fomos mais ao shop- 

ping”, conta Alvez. Segundo ele, “todo o 

serviço de construção parou e os preços 

dos materiais de construção aumentaram 

muito. O aço, o cimento, tudo. Mas os 

projetos estão começando a aparecer de 

novo. Quero conciliar as duas carreiras, 

em seguros e como engenheiro.” 

A inflação se espalhou quando as pes- 

soas imaginavam que a pandemia já es- 

tava ficando para trás. Não hã previsão de 

melhora nesse quadro no curto prazo. À Agência Nacional de 

Energia Elétrica (Aneel) prevê um aumento médio de 21% nas 

contas de luz em 2022, depois de subir 25% neste ano. A inflação 

do aluguel (calculada pelo IGP-M) atingiu 36,8% em 2 meses. 

Neste ano, a gasolina acumula alta de 73%. O gás de botijão, que 

já ultrapassou R$ 100, subiu 36,4% este ano, E a Petrobras já 

sinaliza alta para as distribuidoras que pode dobrar o valor do 

gás em 2022, num efeito multiplicador para a economia. 

SEM CRESCIMENTO 
Com a escalada dos preços, o próprio govemo já prevê que 

esse ano o índice IPCA fechará em 9,70%. Também já reconhe- 

ce que o crescimento em 2021 e 2022 será menor do que o 

previsto, ainda que faça projeções consideradas superestimadas. 

Ao invés de o País crescer 2,1% no próximo ano, como imagina 

a equipe de Guedes, o mercado prevê alta inferior a 1% (segun- 

do o relatório Focus, do BC). O economista Sérgio Vale, da 

consultoria MB Associados, acha que esse índice será zero. 

Grandes bancos já trabalham com um cenário negativo. Para 

Vale, é até possível que a economia já esteja em recessão técni- 

ca neste momento, a depender do índice de crescimento no 

terceiro trimestre, a ser divulgado no início de dezembro. Para 

o economista-chefe da MBA, o panorama atual pode não con- 

figurar mais uma inflação de demanda, mas uma alta de preços 

que passa a se retroalimentar. O chamado “índice de difusão” 

mostra que há um aumento generalizado em todas as áreas. 

“Isso preocupa. Os preços começam a se disseminar e fica mais 

dificil produzir o movimento de queda”, alerta o economista 

Mauro Rochilin, da FGV. 

O que a classe média passou a sentir esse ano já era percebi- 

do pelos mais pobres no ano passado. Guilherme Moreira, co- 

ordenador do IPC da Fundação Instituto de Pesquisas Econô- 

micas (Fipe), ressalta que o fenômeno atual é atípico. Foi im- 
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ADAPTAÇÃO 
A empresária do 
turismo Bruna 
Cardoso trocou 
O aluguel pelo 
coworking na 
Avenida 
Paulista, em 
são Paulo 
= TC 

pulsionado pela 

pandemia, depois 

pela alta no câm- 

bio e na energia. 

No início, a alta se 

concentrava nos 

alimentos, mas atu- 

almente a inflação 

se tomou “mais de- 

mocrática”, afetando 

toda a sociedade, Por 

exemplo, impactan- 

do a aquisição de ve- 

ículos e as despesas 

pessoais. “A família de 

renda mais alta tem 

mecanismos para se 

defender, possui reser- 

vas e pode cortar gas- 

tos sem perder a quali- 

dade de vida”, afirma. A 

avaliação de Moreira 

bate com a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

Segundo a entidade, a diferença entre a inflação para as famílias 

mais pobres e as mais ricas deve diminuir no ano que vem. O 

movimento deve ocorrer à medida que os itens consumidos 

pelas rendas mais baixas (como alimento) sofrerem um alívio, 

enquanto os valores de serviços e bens industriais (mais consu- 

midos pelos ricos) devem sofrer mais altas. 

Até o momento, ninguém diz que ha o risco de hiperinflação, 

fenômeno que marcou as décadas de 1980 e 1990, quando a 

inflação chegou a superar 80% ao mês e quase atingiu 500% 

ao ano. Foram 15 anos de altas mensais acima de dois dígitos. 

re ollor conte 
cassou 



Sucessivos govemos passaram a anunciar pacotes econômicos 

que só agravaram a situação (sete, ao todo). Em 1986, o então 

presidente José Samey abriu a trilha com o Plano Cruzado, que 

congelou preços e salários, o que gerou desabastecimento e ágio 

em produtos básicos. Era a época de prateleiras vazias, bois 

escondidos no pasto e dos “fiscais do Samey”, que chamava a 

polícia e bradavam contra O comércio que remarcava as etique- 

tas. Em 1990, a situação foi agravada pela “bala de prata” do 

governo Collor: o confisco das contas bancárias e da poupança. 

A estabilização da moeda só veio em 1994, com o Plano Real. 

Já se especula se o Brasil atual pode seguir o caminho da 

FOTOS MARCO ANHOSGUI, CESAR DEST ESTADÃO CONTEUDO 

quantidades do mesmo 
Produto em promoção 

Argentina, que tem hoje uma in- 

flação anual na casa de 50%. Mas 

esse ainda é um cenário pouco 

provável. Rochlin faz, no entanto, 

a Tessalva de que “a cultura infla- 

cionária se traduz em termos de 

expectativas. Isso é pior em países 

com históricos como o Brasil”. A 

busca de proteção por meios de 

mecanismos de indexação pode 

sedimentar o caminho para um 

novo patamar inflacionário. “Mas 

já temos um certo nível de matu- 

ridade, A política fiscal não vai ser 

de todo irresponsável”, afirma o 

economista. Há outro fator que 

pode frear o avanço dos preços. 

Por causa da informalidade e da 

queda na renda haverá um freio 

para a alta de preços, acredita 

Moreira. Atualmente, a taxa de desemprego é de 13,2%, com 

13,7 milhões de desempregados, segundo o IBGE. “A grande 

preocupação dos especialistas na minha área é o impacto na 

população de menor renda. Esse é o grande desafio da atual 

geração”, afirma. Ele aponta que, mesmo com a provável queda 

dos indices no próximo ano, a situação será normalizada. “Para 

a população, os preços não vão cair. Eles vão subir menos do 

que em 2021 Mas há uma perda acumulada de mais de 20% no 

poder de compra nos últimos anos”, alerta. 

Os especialistas acreditam que a inflação brasileira poderá 

ser freada pelo ciclo de alta de juros imprimido pelo Banco 

Central, Após atingir a mínima histórica em agosto de 2020 

(2%), a taxa atingiu 7,75% em outubro (alta de 1,5 ponto 

percentual, a maior desde dezembro de 2002), e deve ter 

expansão semelhante, ou maior, em dezembro. O problema 

é que a Selic de dois dígitos encarece o crédito e diminui a 

atividade econômica. Esse será o preço a pagar para recolocar 

a inflação nos trilhos. “Vamos ver uma desaceleração muito 

forte no crescimento com inflação ainda alta. É o que nos 

espera”, alerta o professor da FGV. É o temido cenário de 

“estagflação”, a alta nos preços combinada com estagnação 

na economia. “Esse risco existe. Vivemos isso há pouco”, diz 

Moreira. Ainda que a inflação esteja em alta no mundo, o 

fenômeno no Brasil é causado principalmente pelo próprio 

govemo. “Não hã gestão crível de politica econômica”, critica 

Vale, Para ele, o govemo está perdendo tempo, ao invés de 

se ajustar à realidade, e o próximo governo precisará ter um 

compromisso firme com o controle fiscal. “Hoje, não estamos 

fazendo o que deveria ser feito, e estamos fazendo aquilo 

que não deveria ser feito”, resume. |] 

PONTA DO LÁPIS 
Bruno Alvez e à 
esposa Juliana 

compram grandes 



Brasil/Política 

MENSALÃO 
Valdemar da 

Costa Neto (PL) é 
um simbolo dos 
parlamentares 

que foram presos 
por corrupção 

presidente Jair Messias Bolsonaro foi obrigado a trocar a fun- 

dação do partido “Aliança pelo Brasil” por uma coligação ma- 

ligna. O PL, que deve ser o partido do presidente para dispu- 

tar a eleição, ficou marcado pelo envolvimento de parlamen- 

tares no Mensalão em 2006, e desta vez terá apoio do PP e 

Republicanos. A sigla do Centrão também traz consigo uma 

história ligada ao ex-presidente Lula. Em 2002 e 2006, o em- 

presário José Alencar (PL-MG) foi o vice do sindicalista na 

Presidência. Na oportunidade, as negociações foram fechadas pelo presi- 

dente do PL, Valdemar Costa Neto, Ele é uma espécie de símbolo dos par- 

lamentares mensaleiros que os bolsonaristas diziam rejeitar. Preso, entre 

dezembro de 2013 e maio de 2016, Valdemar conseguiu manter sua lide- 

tança dentro do partido mesmo da cadeia com maos de ferro. Respeitado 

pelos seus colegas, ele avalia que a aliança com Bolsonaro possa impulsio- 

nar a sigla a aumentar o número de parlamentares e governadores, 

A realidade de partidos pulverizados e enfraquecidos é o que mantém 

negociações como a que acontece com o PL. A cientista política Juliana 

Fratini afirma que Bolsonaro fomenta a prática de “partidos de aluguel, 

25 ISTDE 27 E j i H O SAMidUs 

A filiação de Bolsonaro 

é um arranjo em que 

o capitão iria ao PL 

e fecharia a coligação 

com PP e Republicanos. 

O Centrão dominaria, 

assim, O governo com 

a sustentação dos 

políticos mais criticados 

pelo bolsonarismo 

Eudes Lima 

utilizados apenas para instrumentalizar uma 

candidatura, sem compromisso, de fato, com 

alianças presentes ou futuras”, Juliana entende 

que o presidente ignora a vida partidária e pen- 

sa apenas na sua reeleição. No mesmo tom, o 

cientista político Márcio Coimbra afirma que o 

capitão é “um hóspede indesejado para os par- 

tidos, um incômodo passageiro que, em breve, 

estará fora do jogo político”. 

Nos bastidores, no entanto, há a notícia de 

que o filho 02, o vereador Carlos, já tastreou os 

impactos do namoro com o PL e os estragos 

podem não valer a pena. Como manter um dis- 

curso contra a corrupção e fechar um acordo 

com Valdemar ao mesmo tempo? Talvez por 

isso a filiação que estava agendada para o dia 

22 foi adiada. O presidente argumenta que pre- 

cisa de mais tempo e tem alguns detalhes para 

FoTOS FOTO: SÉRGIO LIMA/POLHAPRESS, MATEUS BONDHMI AGIF VA AFP, HATRA HALMS POTOARENA, ISTRCKPHOTO 



PLANOB | 
'O ministro Ciro 
Nogueira ainda 
“aguarda a 
decisão do 
presidente 
com as portas 
abertas no PP 

discutir. Mas o fato é que os acordos nos 

estados já estão acelerados e muitos 

é compromissos estão sacramentados. 

E "Candidatos aos governos estaduais po- 

: | “dem fazer corpo mole e esconder seu 

*- candidato a presidente caso tenha mal 

- desempenho nas pesquisas. E a rejeição 

de Bolsonaro aumenta de maneira ace- 
derada. A infidelidade partidária enterra- 

q «ria o capitão. Valdemar teria dito aos 

| seus 'correligionários: que a filiação de 
Pai "e 

Bolsonaro não iria intervir 

nas tratativas nos estados. €. 

Mas o próprio capitão dis- 

corda, especialmente, em 

São Paulo, onde o PL é base 

do governador João Doria. 

Muita demora na decisão | 

tem embaralhado os arranjos po- 

líticos. Bolsonaro já fez oBceno 

com a filiação ao PP do ministro Ci- 

ro Nogueira, ao PTB de Roberto Je- 

fferson, ao Republicanos do bispo Mar-. 

cos Pereira, ao PRTB de Aldinea Fidelix,. 

ao PSC do Pastor Everaldo, ao Patriota 

de Ovascó Resende e até mesmo a volta 

ao PSL de Luciano Bivar. À indecisão é 

tamanha que cada um 

dos filhos do presi- 

dente está filiado a 

um partido diferente. 

O deputado Eduardo 

está no PSL, o verea- 

dor Carlos no Republi- 

canos e o senador Flá- 

vio entrou no Patriota, 

partido que teve, in- 

clusive, a destituição 

do antigo presidente, 

Adilson Barroso, por 

ter anunciado o con- 

vite ao presidente. O 

atual presidente da si- 

gla, Ovasco Resende, 

disse que a filiação de 

Bolsonaro é “assunto 

encerrado”. No PSL, parlamentares como 
Alexandre Frota e Joice Hasselmann dei- 

xaram o partido. Eles não quiseram es- 
perar o desenrolar das negociações. A 

deputada Joice acredita que Bolsonaro 

“está pagando o preço por ser um di- 

tador, fraco e imbecil. Nem os 

corruptos querem alguém 

“tão ruim e tão cor- 

rupto quanto 

ele”. 

INCOERÊNCIA 
Carlos Bolsonaro discorda da 

“filiação do pai ao PL: inexplicável 

Em 2018, o mandatário se filiou em 

cima da hora também. Ele exigia con- 

trole total da sigla que o abrigasse. Al- 

go que tentou durante os últimos anos 

sem qualquer sucesso. Hoje, o capitão 

não tem tantas opções de escolha, mas 

brilham os olhos dos parlamentares 

que podem se apoiar na máquina do 

governo federal. Bolsonaro é conheci- 

do por se alimentar de teorias conspi- 

ratórias. Ele confia em poucas pessoas. 

Isso explica a dificuldade de conseguir 

um partido. 

Caso se concretize a coligação do 

Centrão com PL, PP e Republicanos a 

* campanha do presidente ganharia um 

impulso importante. Somado, o fundo 

eleitoral dos partidos 

aliados seria de R$ 376 

milhões e o tempo de 

televisão de dois minu- 

tos e vinte segundos 

por dia, o maior entre 

os concorrentes. Que- 

rendo fechar logo o ne- 

gócio, o PL divulgou 

nota afirmando que o 

presidente da legenda 

“tem carta branca para 
conduzir e decidir so- 

bre a sucessão presi- 

dencial e a filiação do 

presidente Jair Bólso- 

naro'. O capitão tem as- 

sumido um discurso 

mais evasivo e ponde- 

rou sobre o alinhamen- 

to de pautas conserva- 

doras e relações extefiores. “Temos 

muitas coisas a acertar ainda”. A discus- 

são do combate à corrupção, no entan- 

to, não é mencionada pelo presidente. 

Em 23 de maio de 2018 Bolsonaro es- 

creveu na sua conta do Twitter: “Primei- 

10 a Imprensa mente ao dizer que esti- 

ve com Valdemar Costa Neto. Agora diz 

que aceno para corruptos e condena- 

dos”. Após o início das negociações a 

postagem foi deletada para que a alian- 

ça maligna prospere. = 



Pelo menos 18 delegados da PF foram alvos 
de punições pela direção do órgão que 

deveria combater a corrupção, mas tem uma 

gestão marcada por perseguições políticas e 
blindagem de familiares de Bolsonaro 

Ricardo Chapola 

PUNIÇÕES INJUSTAS Dezoito dedeados ee exonerados após abrirem investigações co ntra pessoas ligadas ao bolsonarismo. 1 Denisse 
Ribeiro foi retirada da investigação dos atos antidemocráticos por ordem de Maiurino e de Bolsonaro. 2 Franco Perazzoni teve promoção 
negada por se recusar a dar informações sobre o inquérito que investigava Salles. 3 Hugo Correia foi exonerado por investigar pessoas 
do circulo bolsonarista. 4 Maurício Valeixo foi demitido da direção-geral da PF em abril de 2020 por se recusar a exonerar Ricardo Saadi 
da PF do Rio. 5 Max Eduardo Ribeiro teve promoção negada por autorizar entrevista de Alexandre Saraiva sobre investigação contra 
Salles. 6 Silvia Fonseca foi exonerada por pedir extradição do blogueiro Allan dos Santos. 7 Alexandre Saraiva foi demitido após apresentar 
notiícia-crime contra o então ministro Salles. 8 Thiago Leão foi retirado do comando do Grupo de Investigações Ambientais após chefiar 
operação que apurou suposta participação de Salles, 9 Rolando de Souza sucedeu Valeixo e foi afastado por não aceitar pressões de 
Bolsonaro para trocar outros cargos. 10 Bernardo Amaral foi exonerado após autorizar investigação contra Dias Toffoll. 1 Antonio 
Teixeira virou desafeto de Bolsonaro após ter desacatado ordem dele durante campanha. 12 Daniel Grangeiro passou a sofrer retaliações 
do governo após iniciar investigações contra aliados do presidente. 13 Rubens da Silva foi afastado da chefia de Repressão a Crimes 
Ambientais após investigar Salles e a extração ilegal de madeira. 14 Graziela Costa e Silva teve promoção negada após organizar abaixo- 
assinado em apoio a Felipe Leal, 15 Felipe Leal foi afastado da investigação sobre suposta interferência de Bolsonaro na PF após ter 
pedido informações sobre punições. 16 Rodrigo Fernandes foi exonerado da inteligência da PF em MG após ter investigado o atentado 
a faca em 2018. 172 Carla Barros da Cunha foi exonerada da chefia da Superintendência de PE por manter ligações com políticos do PSB. 
18 Ricardo Saadi foi afastado da Superintendência da PF no Rio após tentar investigar o deputado federal Hélio Negão, amigo de Bolsonaro. 
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uando Bolsonaro passou a ser investigado por 

tentar interferir na Polícia Federal (PF) a pedido 

do ex-juiz Sergio Moro, ninguém imaginou que 

a corporação estaria em pouco tempo totalmen- 

te dominada pelo capitão. Um dos principais 

órgãos estatais de investigação e de combate à 

"Corrupção, a PF passa, sob a batuta do mandatá- 

rio, por um período tenebroso, marcado por 

perseguições políticas, boicotes e blindagem a familiares do 

presidente, Para atingir seus objetivos, Bolsonaro segue uma 

cartilha bem clara: impõe aliados em cargos importantes na 

PF dispostos a obedecer suas ordens e que passam depois a 

deter o controle total sobre os trabalhos da corporação. De lá 

para cá, 18 delegados sofreram punições por parte da direção 

do órgão por terem aberto procedimentos investigativos 

contra integrantes do governo ou de amigos do presidente. 

Muitos deles, insatisfeitos e inconformados com a persegui- 

ção, já ensaiam entregar seus cargos caso Bolsonaro não mude 

a gestão da instituição, enquanto outros acionaram a Corre- 

gedoria da PF pedindo investigação contra o diretor-geral, 

Paulo Gustavo Maiurino, acusado de várias irregularidades, 

incluindo a compra de um imóvel suspeito nos EUA. 

O episódio mais recente envolveu a delegada Silvia Amélia 

Fonseca. Ela foi punida por atingir interesses escusos do bol- 

sonarismo ao desempenhar suas funções. Quando ainda era 

chefe da Diretoria de Recuperação de Ativos e Cooperação 

Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (DRCI), órgão 

responsável por pedidos de extradição, Silvia tomou providên- 

cias para agilizar o processo de repatriação para o Brasil do 

blogueiro bolsonarista Allan do Santos, próximo ao clã, e que 

foi alvo de ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

em outubro de 2021. Pouco tempo depois de ter atendido a 

ordem do STF, a delegada foi destituída da função. O govemo 

queria que ela não en- 

caminhasse, ou retar- 

dasse, o pedido de ex- 

tradição do blogueiro. 

Nos últimos quatro 

meses, seis dos oito 

delegados que integram 

o Serviço de Inquéritos 

(Sing), repartição que 

investiga autoridades 

com foro especial, fo- 

ram substituídos. As 

trocas ocorreram por 

conta de uma crise cria- 

da por divergências a 

respeito do que está 

sendo investigado em 

DIRETOR-GERAL Maiurino: acusado 
de perseguir delegados e de comprar 
apartamento suspeito nos EUA 

Brasil/Segurança 

O TEMPO 

FOLHA DESP Li 

Apuração do caso Queiroz 

PERSEGUIÇÃO Delegados combativos são trocados por aliados 
de Bolsonaro: suspeita de conivência com malfeitos 

relação ao orçamento secreto, manobra armada com a anuên- 

cia do mandatário para distribuir dinheiro público a aliados no 

Congresso na tentativa de alimentar seus projetos eleitoreiros. 

Já Paulo Maiurino, diretor-geral da PF desde abril de 2021, é 

acusado de estar por trás desse esquema de perseguição a 

delegados, e tem sido alvo inclusive de suspeitas lançadas 

contra ele por colegas da instituição. Segundo delegados da 

PF, Maiurino teria enriquecido nos últimos anos. Ele teria 

conseguido quitar um apartamento de luxo no valor de R$ 3,5 

milhões em Miami Beach, nos EUA, A transação foi realizada 

em 2016, época em que sua renda anual, somada com a da sua 

mulher, a funcionária pública Renata Veit, era incompatível 

para a realização de uma compra desta monta, À notícia des- 

pertou suspeitas até mesmo de alguns delegados. Demitido 

da superintendência do Amazonas por investigar denúncias 

de corrupção em um esquema de corte ilegal de madeira na 

Amazônia, o delegado Alexandre Saraiva enviou um ofício ao 

corregedor-geral da PF no qual pede que Maiurino seja inves- 

tigado pela compra do imóvel, sob o argumento de que o caso 

“pode caracterizar prática de conduta descrita no artigo 1º da 

lei 9613/1998". Trata-se da lei que regulamenta o crime de 

lavagem de dinheiro e ocultação de bens. No texto, enviado 

em 12 de novembro à Corregedoria da PF, ao quala ISTOÉ teve 

acesso, Saraiva justifica que deseja preservar seus superiores, 

“Ressalto que, excepcionalmente, deixo de seguir o canal 

hierárquico usual para preservar meus superiores hierárquicos 

de eventuais retaliações”, afirmou. |] 
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Brasil/Relações Exteriores 

embaixador do Brasil na 

Guiné-Bissau, Fábio Guima- 

rães Franco, perdeu o cargo 

de representante diplomaáti- 

co no país africano depois de ter sido alvo de 

uma investigação que apontava que sua 

EMBAIXATRIZ mulher interferia nos trabalhos da embaixa- 
Shirley, ao lado 
epa je qea da sem ser funcionária do Ministério das 

a embaixador Relações Exteriores. Shirley Carvalhêdo 

O dao dia Franco, na verdade, é professora da Faculda- 

e preconceito de de Ciências da Informação da Universida- 

de de Brasília (UnB) mas, mesmo assim, tinha 

uiatelv tias direito até a uma sala no local de trabalho do 

DO POD marido. Franco voltará ao Brasil em dezem- 

NES ps RES bro, dois anos antes do que era previsto. Foi 

y a primeira vez que assumiu um posto como 

embaixador. O diplomata perdeu o cargo que 

| : lhe garantia um salário mensal de R$ 31,8 mil 

Pe Tu teta io teta te teta te Ny ) e agora deve ser realocado em outro posto 
NONE] 

epoca, 

afeta Ta Za Toto tate tala ta fa? oa BSS 0 de menos prestígio no Itamaraty — possivel 
Cp ES ONSASSR PRA mente, em Brasília. Antes de o escândalo 

explodir, ele chegou a ser cotado para assu- 

mir uma função de direção no ministério e 

receberia por isso um bônus de R$ 13 milno 

- contracheque. Agora, o que se fala é que 

os Franco integrará a divisão que trata de as- 

sis suntos relacionados ao Oriente Médio. 

si O Ministério das Relações Exteriores 

:: "Começou a investigar O caso no momento hs 

Renan 

Ro) “e LEREE.] 

Fábio Guimarães Franco lo ge [= $::”.' feitas por servidores da embaixada brasilei- 

o cargo na embaixada do Brasil EE rana Guiné-Bissau, segundo as quais Shirley 

qua TER | E tinha ingerência na rotina de trabalho da 

na Guiné-Bissau depois que representação diplomática, além de prota- 

| O Itamaraty investigou -. atuação gonizar episódios de assédio moral e de 

Leela! | de sua mulher. acusada de ofensas raciais aos moradores daquele país. 
Ca RE | | E] À 

Tete tal 2! De acordo com um desses depoimentos, a 
oo mom 

E EEE. DES a E DE = 

mid racismo — ela chamava os mulher de Franco teria chamado os guine- 

| guineenses e [= pi T= (or: [0/0 enses de “macacos”, afirmado que eles “só 

pes servem para fazer sexo, e não para traba- 

e dizia que eles “fediam” lhar”. Em outro depoimento, um funcioná- 
rio contou à Corregedoria do Itamaraty que, 

Ricardo Chapola na casa oficial do embaixador, Shirley exigia 
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que os trabalhadores levantassem os 

braços ao chegar para receber borrifadas 

de álcool. Ao fazer isso, a embaixatriz 

ameaçava jogar soda cáustica em todos 

eles, sob o argumento de que “fediam”. 

Outra funcionária disse ainda que já ti- 

nha testemunhado Shirley afirmando 

que “usaria a chibata” para bater em 

membros da equipe que servia à resi- 

dência oficial da embaixada. 

CONFISSÃO DE CULPA 
Todas as acusações foram colhidas 

pela Corregedoria da pasta, mas apenas 

as que diziam respeito sobre a interfe- 

rência de Shirley na embaixada servi- 

ram de base para guiar as investigações 

realizadas pelo Ministério das Relações 

Exteriores. Isso porque o Itamaraty não 

tem competência para abrir processos 

administrativos contra pessoas que não 

sejam servidoras, como é o caso da 

mulher de Franco, mas pode atuar so- 

bre eventuais irregularidades cometidas 

pelo embaixador que, segundo as de- 

núncias, autorizava a sua mulher a agir 

daquela forma dentro da representação 

brasileira na Guiné, 

A apuração resultou na assinatura de 

um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) entre o embaixador e o ministé- 

rio, em 8 de novembro de 2021. ISTOÉ 

apurou com servidores da Corregedoria 

da pasta que o TAC é uma espécie de 

“confissão de culpa” do servidor quando 

constatada a prática de irregularidade, 

e que esse é o procedimento interno 

adotado quando as denúncias não en- 

volvem corrupção com danos ao erário. 

À reportagem teve acesso ao docu- 

mento que envolve o caso de Franco. “O 

compromissário declara reconhecer 

inadequação de sua conduta e compro- 

mete-se a observar e a cumprir o elenco 

de deveres e proibições a que está su- 

jeito na qualidade de servidor públi- 

co”, diz o texto assinado pelo diplo- 

mata. O documento aponta, ainda, 

que Franco descumpriu a legislação 

ao “permitir que pessoa estranha à 

repartição, fora dos casos previstos 

em lei, desempenhe atribuição 

que seja de sua responsabilidade 

ou de seu subordinado”, 

Procurado, o Ministério das 

Relações Exteriores não informou 

para qual cargo Franco será realo- 

cado. Comunicou apenas que sua 

remoção da embaixada foi divulgada na 

edição de 11 de novembro do Diário 

Oficial da Uniao (DOU). Em nota, a UnB 

afirmou que a instituição vai estudar 

medidas que possam ser adotadas dian- 

te das denúncias. “A Administração 

Superior não recebeu denúncia formal 

contra a professora, mas Tegistrou uma 

consulta na Coordenação do Processo 

Administrativo Disciplinar da Universi- 

dade para verificar se alguma medida 

poderá ser eventualmente tomada”, diz 

o texto, "A Universidade repudia qual- 

quer tipo de violência e reitera seu 

compromisso com a defesa dos direitos 

humanos”, Segundo a assessoria de 

imprensa da UnB, Shirley estã em licen- 

ça não remunerada desde 2013. Franco 

e a sua mulher negam as acusações. 

Embaixadores ouvidos por ISTOÉ 

lamentaram o caso envolvendo o então 

embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, 

mas afirmam que episódios como esse 

são recorrentes no Itamaraty. “No co- 

meço da minha carreira, conheci um 

embaixador que era racista ao falar a 

os = 
rd a a E EE 
doirtm 

se doe 

CENA. 

PRESIDENTE DA GUINÉ Umaro Sissolo Embalo, 
amigo de Bolsonaro: recepção em Brasília 

respeito das relações diplomáticas com 

países da África”, disse Paulo Roberto de 

Almeida, que, no ano passado, entrou 

com uma ação na Justiça do Distrito 

Federal para responsabilizar a Uniao por 

ações de assédio moral e de perseguição 

no Ministério das Relações Exteriores, 

“Episódios de racismo, assédio moral e 

assédio sexual sempre existiram por lã”. 

Com mais de 40 anos de carreira e cri- 

tico contumaz do então chanceler Er- 

nesto Araújo, Almeida passou a sofrer 

retaliações financeiras quando começou 

a falar mal da atuação do bolsonarista 

em público, até que, em março de 2019, 

toi demitido do cargo de chefia que 

ocupava no Itamaraty — e alocado num 

cargo burocrático da pasta. “Lamento 

pela exposição pública ruim que isso 

gera ao Itamaraty. O embaixador foi 

complacente com as atitudes da esposa 

e está errado. Ele deveria proibir sua 

mulher de interferir nos assuntos de 

chancelaria e repreendeé-la para que 

tratasse melhor os funcionários”, afir- 

mou outro embaixador. a 

nan 
as 
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PÍC as Ci. Brasil/Sucessão 

Nasce a terceira 
Com a escolha do seu 

candidato à presidência 

da República, o PSDB dá 

a largada para a discussão 

de um nome único que 

reúna os vários partidos 

de centro. A aposta é 

que conseguirá derrotar 

os postulantes mais 

rejeitados pelos eleitores: 

Lula e Bolsonaro 

Germano Oliveira 

partir da noite deste domingo, 

21, com a escolha do candida- 

to do PSDB a presidente da 

República, após intenso deba- 

te nas prévias do partido, a 

terceira via passa, finalmente, a definir 

os caminhos que conduzirão o País na 

busca de um nome de consenso da 

centro-direita para enfrentar a polariza- 

cão entre os dois extremos que o eleitor 

rejeita: Lula e Bolsonaro. Já nesta segun- 

da-feira, 22, o governador de São Paulo, 

João Doria, une-se ao governador do Rio 

Grande do Sul, Eduardo Leite, para a 

formação de uma chapa que inclua os 

outros pré-candidatos dos partidos do 

centro, como o ex-juiz Sergio Moro, o 

ex-ministro Luis Henrique Mandettae a 

senadora Simone Tebet. A expectativa é 

que da união de todos eles nasça um 

único nome para ser a autêntica opção 

ao atual e ao ex-presidente, os dois po- 
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líticos que destruiram o sonho dos bra- 

sileiros de ter um País sem corrupção e 

inviabilizaram um programa de govemo 

que associe o crescimento econômico 

ao desenvolvimento social. 

A base dessa união certamente se dará 

em torno do PSDB, partido que vem ca- 

talisando o pensamento da grande maio- 

ria da população desde a década de 90, 

com a eleição de Fernando Henrique 

Cardoso (1994), responsável pela implan- 

tação do Plano Real e que estabilizou a 

economia, agora sob ameaça. “O candi- 

dato do PSDB será o grande protagonista 

da disputa pela presidência. Afinal, as 

pesquisas indicam que o eleitor não quer 

nem Lula e nem Bolsonaro e, portanto, 

o caminho da terceira via é o que terá 

maior chance para unir forças que derro- 

tem os candidatos dos extremos”, disse 

Marco Vinholi, presidente do PSDB do 

Estado de São Paulo, que dias antes da 

votação desde domingo previa a vitória 

de João Doria por um placar de 70% a 



RUMO AO FUTURO 
Doria, Virgílio e Leite: 
o PSDB começa a 
articular uma aliança 
de centro contra as 
propostas populistas 

30% de Eduardo Leite. Para ele, a conta 

é simples. Dos 44.700 filiados inscritos 

para a votação das prévias, 62% dos 

participantes eram do estado de São 

Paulo, onde fica a base eleitoral do gover- 

nador paulista. O presidente nacional do 

PSDB, Bruno Araújo, estimava, dias antes 

da votação das prévias, que o resultado 

final deveria ser anunciado no início da 

noite de domingo e não acreditava que 

a tensão que marcou a semana final do 

pleito, com queixas sobre as formas de 

FOTOS REPRODUÇÃO: DIDA SAMPAlO ESTADÃO 

escrutínio (sistema híbrido de aplicati- 

vo e umas eletrônicas), pudesse criar 

desentendimentos que dificultassem 

a pacificação do partido após as prévias. 

O clima de animosidades entre os 

dois principais candidatos às prévias 

do PSDB, que marcou a reta final dos 

debates, acabou arrefecendo no último 

dia da campanha, na terça-feira, 16. Ao 

saber que Doria estava em Porto Alegre 

para se reunir com a ex-govermadora 

Yeda Crusius, uma das apoiadoras do 

governador paulista, Leite convidou 

seu opositor para um café no Palácio 

do Piratini, sede do governo gaúcho. 

Solícito, Doria foi acompanhado pela 

mulher, Bia Doria, ao encontro. Ela 

chegou a tomar chimarrão e descon- 

traiu o ambiente, dizendo que só faltou 

uma cuia com uma florzinha para ela, 

Leite agradeceu a presença do rival em 

Porto Alegre e elogiou a administração 

que Doria faz em São Paulo, “Vamos 

ajudar a mudar o Brasil”, disse Leite. 

Doria também enalteceu as qualida- 

des do gaúcho, lembrando que, qual- 

quer que fosse o resultado da eleição 

deste domingo, ambos estariam jun- 

tos já nesta segunda-feira, 

22, trabalhando pela uni- 

dade do partido. “A boa 

política se faz com civili- 

dade e respeito, ainda que 

com diferenças”, disse o 

governador paulista após a reunião 

com o gaúcho. 

Em entrevista à ISTOÉ, Doria diz 

estar preparado para representar o 

PSDB na eleição do ano que vem, que 

ele considera a disputa mais crucial 

desde o Plano Real. “Vamos decidir em 
2022 se vamos ter outra década perdi- 

da, se vamos seguir no caminho do 

populismo, do negacionismo, do au- 

toritansmo e da destruição das flores- 

tas ou se queremos voltar à corrupção, 

à intervenção na economia, às estatais, 

ao corporativismo dos sindicatos, aos 

cabides de emprego para os amigos do 

partido, à defesa de Cuba, em suma, 

ct Dpsai “O Brasil 

tem jeito” 
João Doria, governador 

de São Paulo 

CANDIDATO OFICIAL Bruno Araújo, 
presidente nacional do PSDB, deve 

divulgar o nome do presidenciável 

do PSDB na noite deste domingo 

um Brasil radicalizado, O que vamos 

propor aos eleitores é uma melhoria no 

ambiente de negócios, com o real forte 

e inflação baixa, que nos leve à geração 

de empregos e a uma política de trans- 

formação pela educação”, disse Doria. 

Para o governador de São 

Paulo, um novo govemo do 

PSDB vai mostrar que o 

“Brasil tem jeito”. Ele pre- 

tende pór em prática no 

País o mesmo modelo que 

adotou no governo de São Paulo, “com 

a valorização da iniciativa privada e a 

realização de reformas estruturantes, 

como a administrativa e a previdenciá- 

ria. Com as reformas, recuperamos a 

capacidade de investimento do governo 

e temos agora mais de 8 mil obras em 

andamento, com as quais pudemos ge- 

rar mais de um milhão de novos empre- 

gos”, Segundo ele, os resultados estão 

ai. “Na média dos últimos tres anos, São 

Paulo cresce a uma velocidade quatro 

vezes maior do que a do Brasil” O go- 

vernador de São Paulo tem toda a razão: 

o País precisa decidir se volta ao passado 

ou caminha em direção do futuro. E 
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Brasil/Personagem 

RM to | 
FP “Após revirar a casa 
| de Lula, a Federal 

LM | grudou um microfone 
"no sofá para gravar 

||| | secretamente as 
“conversas do casal” 
Fernando Morais, 

autor de “Lula” 

Felipe Machado E. s 

Escrita por Fernando Morais, biografia de Lula 
conta a origem do PT e é rica em detalhes sobre 
aprisão doex-presidente, mas omiteosescândalos 

de corrupção apontados pela operação Lava Jato 

Visão parcial 
ad ISTOE S705 ZANISO 



pesar da longa carreira política e dos 76 

anos do biografado, grande parte do pri- 

meiro volume da biografia “Lula”, de Fer- 

nando Morais, é dedicada a um episódio 

que durou pouco mais de 580 dias: a prisão 

do ex-presidente, decretada pelo então juiz 

Sergio Moro em 5 de abril de 2018. O caso 

é recheado de detalhes, do calibre das ar- 

mas dos policiais que o acompanharam à planta da cela 

de 25 metros quadrados, na sede da Polícia Federal, em 

Curitiba. Há menções a diálogos com advogados e sim- 

patizantes, e até o número exato de cartas que Lula 

recebeu na prisão: 35 mil, cerca de 60 por dia. Não há, 

no entanto, um parágrafo sequer sobre a Lava Jato, 

mensalão, petrolão ou outros motivos que levaram o 

ex-presidente à prisão. 

Famoso pelo bom texto e apuração impecável em 

biografias como “Olga” e “Chatô”, Morais é um jornalista 

de talento incontestável. Afirmou ter feito 170 horas de 

entrevistas com Lula, além de burilar a obra durante dez 

anos, Tudo isso leva os leitores a uma única conclusão: 

a omissão sobre os escândalos de corrupção relacionados 

à prisão do petista foram deixados de fora de forma 

proposital. Quem perde com isso é o próprio livro, seus 

leitores e, por consequência, o Brasil. 

A biografia traz pelo menos duas acusações inéditas, 

ambas com supostas ilegalidades cometidas no proces- 

so de prisão de Lula. A primeira é que, durante uma 

operação de busca e apreensão na casa do petista, po- 

liciais federais instalaram sob o sofá da sala de visitas 

um microfone. Ilegal, a escuta teria sido descoberta e 

desativada pela segurança do petista. A segunda é rela- 

tiva ao uso pela PF de câmeras secretas para monitorar 

o que movimento na sede do Sindicato dos Metalúrgi- 

cos do ABC, onde Lula estava pouco antes de se entre- 

gar, É curioso que ambos os casos sejam apresentados 

na biografia como reais, mas que não constem nas peças 

de defesa do ex-presidente. Depois de abordar a prisão 

recente, a biografia faz um flashback e volta à primeira 

vez em que Lula foi preso, em abril de 1980. Como 

presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, havia se 

tornado alvo do regime militar após liderar uma greve 

que paralisou 140 mil trabalhadores na região do ABC. 

Só então o livro conta a origem humilde de Lula - 

nascido em Caetés, no sertão pernambucano, migrou 

para o sudeste em um pau de arara em 1951, aos sete 

anos, junto da mãe e mais sete irmãos. Arranjou um 

emprego após ser diplomado como torneiro mecânico 

pelo Senai, mas logo enfrentou uma tragédia: a primei- 

ra mulher, Lourdes, morreu em decorrência de uma 

gravidez de risco, assim como o bebe. Fundou o PT em 

1980, partido pelo qual disputou o govemo do Estado 

de São Paulo dois anos depois e perdeu feio para Fran- 

co Montoro. Inclinado a largar a política, mudou de ideia 

após uma viagem a Cuba, quando foi aconselhado pelo 

próprio Fidel Castro de que deveria manter a luta. Vol- 

tou ao Brasil e foi eleito deputado federal, a maior Vo- 

tação da história até então. 

PROPAGANDA 
A vida de Lula já teria elementos suficientes para ser 

mteressante sem que o autor insistisse no tom messi- 

ánico. Quem ler o livro acreditará que Lula é um super- 

herói do bem, e não um ser complexo e multidimen- 

sional, com defeitos e virtudes. Uma visão maniqueís- 

ta sobre um personagem tão popular empobrece a 

discussão política e torna a obra uma peça de propa- 

ganda calculada para coincidir com a campanha elei- 

toral de 2022. O livro termina de forma curiosa, com 

um apêndice sobre a cobertura da mídia sobre Lula. O 

levantamento mostra que, na maioria das vezes, as 

matérias eram negativas. É a maior prova de que o livro 

tem um objetivo político: servir de contraponto à im- 

prensa crítica. O volume 2, que abordará seus dois 

mandatos como presidente e o governo de sua suces- 

sora, Dilma Rousseff, sairá apenas em 2023. Infelizmen- 

te, a eleição presidencial já terá acontecido. E 

BIOGRAFIA 
“Lula - Vol. 7º, 
de Fernando 

Morais: 
parcialidade 

desnecessária 

Fernando 
Morais 
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Brasil/Ideologia 

A ativista revela que partiu do 

Planalto a orientação de atacar o 

STF. Parlamentares bolsonaristas 

também ajudavam no rumo 

do discurso dos extremistas 

Eudes Lima 

m entrevista exclusiva à ISTOÉ, a ativista 

Sara Winter, 29 anos, contou como está a 

sua relação com o govemo Bolsonaro e de- 

talhes das articulações do “Acampamento 

dos 300”, instalado em maio de 2020, em 

Brasília. Dentro do brechó da mãe, em São 

Carlos (SP), Sara aponta os nomes de parlamentares, 

ministros e do presidente Bolsonaro na orientação 

para atacar a imprensa, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) e o então presidente da Câmara Rodrigo Maia. 

Não adianta insistir para que ela conte quem teve 

a ideia. A ativista mantém a história que “o acam- 

pamento foi um surto da Sara e do Osvaldo Eustá- 

quio que se transformou numa histeria coletiva”. 

Mas diz que os parlamentares Daniel Silveira 

(PTB-RJ), Carla Zambelli (PSL-SP), Sargento Fahur 

(PSL-PR) e Bia Kicis (PSL-DF) foram muito presen- 

tes na organização, além do ministro-chefe do Ga- 

binete de Segurança, general Augusto Heleno, 

A deputada Carla Zambelli era quem participava 

com maior frequência e passava mais informações 

sobre a repercussão do acampamento. Ela também 

oTientou para que o alvo dos protestos fosse Ro- 

drigo Maia. Por sua vez, a deputada Bia Kicis tinha 

o papel de ajudar na organização. “Ela ensinou a 

gente como chamar atenção da imprensa”, afirma 

Sara. À estrutura ficou a cargo de Bia: “Ela cedeu o 
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assessor Evandro Araújo e colocou um 

advogado de seu gabinete para acom- 

panhar reuniões com a Secretaria de 

Segurança do Distrito Federal”, Isso ga- 

rantiu que a iniciativa continuasse por 

quase um mês. 

O Planalto intervia. O ministro gene- 

ral Heleno chamou Sara até o Palácio 

para dar orientações. “Ele pediu para 

deixar de bater na imprensa e no Maia 

e redirecionar todos os esforços contra 

o STF”, disse ela. A influência do presi- 

dente Bolsonaro sobre o grupo era di- 

teta. Durante o acampamento foi com- 

binado que o presidente não podia ser 

o “protagonista para não sofrer represá- 

lias”. Ela conta que, certa vez, o depu- 

tado Daniel Silveira fez uma chamada 

de video com o blogueiro Oswaldo Eus- 

táguio. E Bolsonaro dizia quem o blo- 

gueiro devia investigar e subir o tom. 

MENSAGEIRO General Heleno chamou 
Sara e orientou ataques contra o STF 

Sara preferiu não contar os alvos do ca- 

pitãao: “não sei quem era”. 

Chama a atenção o quanto Sara é cui- 

dadosa para falar da ministra da Mulher, 

da Família e dos Direitos Humanos, Da- 

mares Alves. Pesam as relações pessoais. 

Ambas são de São Carlos. Sara diz que 

as famílias se conhecem e chegou a exis- 

AMIGAS 
A ministra 

Damares pediu 
para Sara 
abandonar o 
acampamento 

tir um “intercâmbio de filhas”. A ativista 

morou com Damares e era comum a fi- 

lha da ministra ficar na casa da mãe de 

Sara. Também foi a ministra que ensinou 

técnicas de palestras e deu as principais 

orientações ideológicas quando ela saiu 

da “esquerda”. Sara afirma que a minis- 

tra orientou para que ela abandonasse o 

acampamento: “A Damares já sabia que 

eu ia ser presa e o govemo orientou a 

não falar mais comigo”. Elas não se fa- 

lam desde 27 de maio de 2020. 

Sata fez questão de não responder 

algumas perguntas. Sobre o possível 

envolvimento do presidente e seus fi- 

lhos com milícias, ela explica que, se há 

alguma coisa para ser descoberta, o fio 

da meada está na Assembleia do Rio de 

Janeiro: “Esse tipo de assunto nunca 

chega a militantes como eu”. Sobre co- 

mo é dirigida a milícia digital, conta que 

depois que saiu da bolha bolsonarista 

percebeu que suas mídias perderam a 

força. Mas sabe que o boato mais co- 

mum é que deputados utilizem as 

emendas em esquemas para criar perfis 

falsos, especialmente nesse momento. 

“Ainda tem gente ganhando muito di- 

nheiro com isso”, admite. 

Desiludida com o presidente, a mili- 

tante se diz arrependida de ter feito o 

acampamento: “Não tem mais como de- 

“Tenho medo. Anunciei que ia contar tudo que 
eu sabia sobre o bolsonarismo. O Planalto surtou 

e fez uma reunião ministerial” sara winter ativista 

FOROS ANHA CAROLINA MEGA SERGIO LIMAVAFP; CRALDO FERESVAP PHOTO 

fender Bolsonaro. Mas se ele pedir para 

os bolsonaristas comerem merda, as pes- 

soas vão comer”. Sara se diz indignada 

com a censura dentro do bolsonarismo. 

“Rachadinhas e milícias são tipos de as- 

suntos proibidos”. Ela aponta os filhos do 

presidente Carlos e Eduardo como os cães 

de guarda do capitão. “Quem tem desta- 

que na direita, eles cooptam ou destro- 

em”, diz, Graduada em relações interna- 

cionais, Sara vive um roteiro de novela 

mexicana, O drama de vida traz a minis- 

tra Damares e o guru Olavo de Carvalho 

como base ideológica. Ela disse que sem- 

pre soube que ia ser presa, “mas nunca 

passou pela minha cabeça que eu ia pa- 

rar num presídio”. Quites com a Justiça, 

ela acumula uma dívida de “mais de R$ 

3 milhões”, por conta dos processos. 

MUDANÇA DE PAÍS 
Os olhos de Sara saltam para falar do 

sentimento que têm em relação a sua 

segurança. Ela afirma que o Brasil não é 

seguro para continuar morando. O medo 

vem de todo lado. “Tenho medo da es- 

querda, medo de um fanático e medo do 

governo. Em janeiro eu anunciei que eu 

ia contar tudo que eu sabia sobre o bol- 

sonarismo. O Planalto surtou e fez uma 

reunião ministerial. À Damares foi cha- 

mada. Eu nao sabia o que eles tinham 

tanto medo do que eu possa tomar pú- 

blico”, A militante reconhece que usa a 

imprensa como um meio para conseguir 

alguma proteção. Ela planeja ir com o fi- 

lho morar no México em breve, |] 
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Em mais um episódio de imposição 

doutrinária, Bolsonaro e seu governo vetam 

onze questões da prova do Ensino Médio 

Eduardo F. Filho 

que faz com que um dialeto adquira o status de patri- 

mônio linguístico? Essa era uma das questões do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2018, do 

caderno de Linguagens, na qual falava sobre o Pajubá, 

dialeto comumente usado pelo público LGBTOQH-. No 

caso, a resposta, que não necessitava ter um conhecimento 

prévio na lingua, era que a palavra precisava ser consolidada por 

um objeto formal de registro, como um dicionário. A questão foi 

suficiente para irritar o então presidente eleito Jair Bolsonaro que 

fez questão de fazer uma live, principal meio usado por ele para 

propagar ódio, falando que era um “absurdo” uma pergunta do 

exame incentivar os jovens a conhecer mais o dialeto “daquelas 

ET] ISTÕE TOS ZANIIZT 

ditadura militar por regime 
militar em todas as questões 

pessoas”. “Vão falar que eu estou implicando, mas pelo amor de 

Deus, aquela linguagem particular daquelas pessoas, o que nós 
temos a ver com isso, meu Deus do céu, vamos ver o significado 

daquelas palavras, é um absurdo. Fiquem tranquilos, não vai 

haver questão dessa forma o ano que vem (2019). Vamos tomar 

conhecimento da prova antes”, disse Bolsonaro. 

E ele não estava mentindo. Três anos depois, na semana da 

realização do Exame, ao que tudo indica, o presidente, o minis- 

tro da educação, Milton Ribeiro, o presidente do Instituto Na- 

cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), Danilo Dupas Ribeiro, e até mesmo um policial federal, 

entre outras pessoas, não só tiveram acesso a prova, como rea- 

lizaram uma intervenção inédita e autoritária, retirando 24 

questões do exame após uma “leitura crítica”. 13 questões teriam 

voltado ao conteúdo do exame, porém 11 delas foram vetadas 

por conterem temas “sensíveis”. Na segunda-feira, 15, durante 

a Expo 2020, em Dubai, o presidente afirmou a jornalistas que 

as questões do Enem a partir deste ano “começam a ter a cara 

do govemo”. “Ninguém precisa ficar preocupado. Aquelas ques- 

tões absurdas do passado, que caiam no tema de redação, que 

não tinha nada a ver comnada, não terão mais. Realmente, algo 

voltado para o aprendizado”, disse, À provocação acontece dias 

depois de 37 servidores — 27 deles coordenadores do Enem — 

pedirem exoneração da pasta e acusarem o atual presidente do 

Inep, Danilo Dupas, de assédio moral — ele é o quinto respon- 

sável pelo órgão apenas no govemo Bolsonaro. 

Os servidores afirmaram que além do assédio moral sofrido 

dentro da pasta, eles padeceram a pressões psicológicas e a uma 

vigilância velada na formulação do Enem 2021 para que evitas- 

sem escolher questões polêmicas que eventualmente incomo- 

dariam o govemo Bolsonaro. As mais de duas dezenas de per- 

guntas retiradas, por exemplo, teriam partido do diretor de 



Avaliação de Educação Básica do Inep, Anderson Oliveira, e 

tratavam de conhecimentos do contexto sociopolítico e socio- 

econômico do Brasil, Foi exigido também a retirada do termo 

ditadura militar de todas as questões envolvendo o tema, no 

lugar foi posto regime militar. A exclusão das questões neces- 

sitou que os servidores preparassem uma segunda versão da 

prova, mas sem descalibrá-la - foi mantida a mesma quantida- 

de de questões consideradas fa- 

ceis, médias e dificeis. “Há uma 

interferência técnica de altíssimo 

nível, uma tentativa de enfraque- 

cer o nep. Acredito que os servi- 

dores foram muito corajosos de vir 

a público e falar o que se passa 

dentro do órgão. Dizer que eles se 

movimentaram por uma questão 

salarial é absurda. São servidores 

de carreira, eles não manchariam 

o nome deles por salário”, afirma 

a ex-presidente do Inep na gestão 

Michel Temer, Maria Inês Fini. 

A professora afirma que essa 

não é a primeira vez que o govemo 

tenta censurar a prova e colocar 

questões ideológicas que são de seu 

gosto no Enem. Logo que tomou posse, Bolsonaro nomeou 

Marcus Vinicius Rodrigues para presidir o Inep. Na semana que 

assumiu o órgão, ele teria levado três professores até o “ambien- 

te seguro” — sala criada para manter o sigilo absoluto da mon- 

tagem e criação das provas com detector de metais, câmeras, 

sem pontos cegos e senhas na porta — para avaliar as questões 

do Banco Nacional de Itens, formado por milhares de questões 
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DESFAÇATEZO ministro Milton Ribeiro diz que a 
prova tem a cara do governo na transparência 

CONTRADIÇÃO Danilo Dupas 
afirmou que é comum haver 
troca de questões no Enem 

redigidas por professores escolhidos por edital, e ver se estavam 

de acordo com o que o governo achava que seria essencial estar 

ou não na prova. “Nós temos revelações preocupantes. De um 

lado temos um controle ideológico e uma censura explícita a 

questões relacionadas à prova, por outro, com essas demissões, 

perdemos os gestores de risco do exame, 0 que ameaça a exe- 

cução da prova. É decepcionante e triste o que estão fazendo 

com o Enem por um misto de incom- 

petência e ideologias. É surreal essa 

intromissão. Espero que o próximo 

governo possa reconstruir esse exa- 

me”, afirma o ex-Ministro da Educação 

Renato Janine Ribeiro, 

Após a infeliz citação do presi- 

dente Bolsonaro sobre as questões 

terem a cara do governo, o ministro 

Milton Ribeiro tentou colocar panos 

quentes e negou qualquer interfe- 

rência no exame, mesmo após dizer 

que teria acesso prévio às questões. 

“O Enem tem a cara do governo, no 

sentido de competência, honestida- 

de, seriedade”, afirmou. Já o presi- 

dente do Inep, em participação na 

audiência pública no Senado para 

explicar a exoneração dos 37 servidores, afirmou que ele e 

o ministro não tiveram acesso ao conteúdo da prova, mas 

disse que “é comum” ocorrer uma troca entre as questões 

durante a montagem dos testes. Seja como for, a vontade 

censora do governo já se manifestou flagrantemente. A 

prova mais importante da educação brasileira, cuja primei- 

ra etapa acontece domingo, 21, está sob suspeita. a 

a 



Comportamento/Pandemia 

a quarta-feira, 17, a chanceler alema Angela Merkel 

alertou os céticos e negacionistas para que mudem 

de ideia sobre a necessidade de se vacinarem. O 

número de casos de Covid-19 no país cresce em al- 

ta velocidade nas últimas semanas e confirma a 

chegada de uma quarta onda da doença, que aflige principal- 

mente as regiões Norte e Leste da Europa, justamente onde 

há um persistente movimento antivacina. Como vem acon- 

tecendo em outros países, Merkel classificou a situação local 

como “dramática” e pediu um esforço concentrado para que 

doses de reforço sejam distribuidas na Alemanha mais Tapi- 

damente para que as pessoas se imunizem. “Não é tarde de- 

mais para optar por uma primeira vacina”, disse a chanceler 

em uma convenção de prefeitos de cidades alemãs. “Todos 

que são vacinados se protegem e protegem os outros. Essa é 

ado 4 

AUSTRIA Não vacinados 
É e em às Aos as serã ão 

multad 500 euros 5 em E ! 

“t À quaria onda à 
O fortalecimento da Covid-19 no continente é a demonstração cabal da 

irresponsabilidade do movimento antivacina. Depois de oito milhões de 

mortes no mundo, grupos radicais ainda promovem a desinformação 

Vicente Vilardaga e Fernando Lavieri 

a saida para a pandemia,” Mas a situação no momento con- 

traria a lógica germânica. O número de alemães contagiados 

aumentou exponencialmente e se aproxima das 100 mil mor- 

tes. A campanha de imunização estancou porque no conti- 

nente que alardeia a racionalidade iluminista um elevado nú- 

mero de pessoas nega a ciência e recusa a vacina. 

O Centro de Controle de Doenças (ECDC) da União Euro- 

peia declarou que a situação epidemiológica no bloco é de 

“rápido e significativo aumento dos casos e uma lenta baixa 

na taxa de mortalidade”, Países como Bélgica, Holanda, Bul- 

gária e República Tcheca estão em situação classificada como 

“muito preocupante” pelo órgão. E a explicação é clara. Na 

Bulgária, por exemplo, a cobertura vacinal de primeira dose 

gira em torno de 30%. O diretor da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) para a Europa, Hans Kluge, afirmou que a região 



e à EUIODO 
voltou ser o epicentro da pandemia, De uma modo geral, o 

desempenho de campanhas nacionais de vacinação é ruim - 

90% dos casos de Covid acontecem em pessoas não vacina- 

das. O professor titular do Instituto de Química da Unicamp, 

Luiz Carlos Dias, diz que essa situação era prevista. "A pande- 

mia vai continuar se espalhando entre os não vacinados e 

nesse grupo os casos graves de internação e os óbitos vão au- 

mentar”, diz. “Além disso, mais cedo ou mais tarde, essas pes- 

soas devem transmitir o vírus para as pessoas imunizadas”. 

No caso da Alemanha, a situação só piora. Foram registra- 

das 53 mil infecções nesta semana, 13 mil a mais do que na 

semana anterior, além de 294 mortes em 24 horas, Na Rús- 

Erica À Diante e doa aumento ] 
do contágio, goverr 10 retoma 
'medidas e bt D social 

sia, recordes de infecções e mortes são batidos semanalmen- 

te, mesmo com o país estando sob duras regras de contenção. 

“O vírus é um especialista no organismo humano, as pessoas 

vdo ter que escolher entre se vacinar ou morrer”, afirma Gon- 

zalo Vecina, médico sanitarista. Ele entende que quanto mais 

ondas de contaminação houverem, mais mutações altamen- 

te infecciosas, como a Delta e a Gama, podem aparecer. A 

desinformação causada por notícias falsas é uma resposta, 

“A força das fake news atinge os idiotas e eles estão no mun- 

do inteiro”, enfatiza Vecina. Contudo, há pontos fora da cur- 

va como a França, com 75% das pessoas imunizadas, e a Es- 

panha, com quase 80%. 

O desafio agora é convencer 05 não vacinados a se imuni- 

zarem. Na Áustria, diante de um novo recorde de contágio, o 
governo decretou lockdowm para as pessoas que recusam a 

imunização. Se saírem às ruas poderão tomar uma multa de 
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500 euros (R$ 3,3 mil). A medida tomou a Áustria a primeira 

nação europeia a retômar o confinamento rígido, como acon- 

tecia no ano passado, no início da pandemia. Até agora no 

país, apenas 65% da população se vacinou, percentual inferior 

à média europeia, que é de 67%. Holanda, Bélgica e Alema- 

nha também retomaram as medidas restritivas. No momento 

em que o invemo europeu se aproxima, começa um periodo 

de maior suscetibilidade a infecções respiratórias. O que não 

é aceitável é as pessoas das regiões mais desenvolvidas do 

planeta desprezarem a ciência de maneira egoísta, sem levar 

em conta o impacto na sociedade de sua resistência à imuni- 

zação. Se há uma caracteristica marcante dessa quarta onda 

que assola a Europa é que a responsabilidade sobre ela pode 

ser colocada toda nas costas dos negacionistas e do movimen- 

to antivacina, que estão limitando o alcance da proteção e 

gerando dúvidas inoportunas na população. E 
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ALIMENTAR & MUDANÇÃE O NOSSO COMPROMISSO 

Economia circular, uma nova 
realidade para a industria 

“a 

setor adota práticas tecnológicas para fazer 

o melhor uso dos recursos naturais, reciclar produtos 

e manter o meio ambiente equilibrado 

sustentabilidade na indústria 
caminha a passos largos ao lon- 
go dos últimos anos. Além de 

promover uma cadeia de produção 
cada vez mais sustentável e eficiente, 
o aproveitamento de residuos ganhou 
um novo olhar com a disseminação 
do conceito de economia circular, que 
avança cada vez mais. 
Em 2019, a Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) realizou uma pesquisa 
para compreender a atividade. Segundo 
o levantamento, 76,5% das indústrias 
praticam alguma iniciativa ligada à eco- 
nomia circular sem ter conhecimento 
do conceito. Entre as principais práti- 
cas elencadas pelos entrevistados es- 
tão a otimização de processos (56,5%), 
o uso de insumos circulares (37,1%) 

e a recuperação de recursos (24,1%). 
Para Davi Bomtempo, gerente exe- 
cutivo de Meio Ambiente e Susten- 
tabilidade da CNI, a busca por maior 
eficiência dos processos produtivos 
e a relação com ganhos econômicos 
para as empresas está cada vez mais 
evidente. “A economia circular faz 
parte do processo industrial, no qual 
o melhor uso dos recursos naturais e a 
perspectiva econômica somam esfor- 
ços para atender às demandas sociais 
e, ao mesmo tempo, manter o meio 
ambiente equilibrado.” 
De acordo com Bomtempo, a relação 
entre recurso e valor é um dos pontos- 
chave para a discussão sobre o tema. 
“Acreditamos que a economia circular 
está no DNA do setor industrial. Adi- 

PUBLIEDITORIAL 

cionar valor aos recursos naturais e 
entregá-los à sociedade é um dos prin- 
cipais propósitos da indústria.” 
Apesar de o setor já ter incorporado 
algumas práticas em seus processos, o 
gerente da CNI enfatiza que ainda há 
um caminho longo pela frente para que 
seja mantido, de forma efetiva, o fluxo 
circular dos recursos ao longo do tem- 
po e fora das instalações das empresas. 
A tendência é de que as indústrias 
não apenas reduzam custos e perdas 
produtivas, mas também criem outras 
fontes de receita, com estímulo à in- 
serção de matéria-prima secundária 
nos processos produtivos e fomento 
ao mercado de troca de resíduos. 

EMBALAGENS 
A reciclagem de embalagens no Bra- 
sil é uma realidade há muitos anos, 
mas ainda pode avançar. Com foco na 
melhor preservação dos alimentos e 
redução de perdas, a utilização de es- 
truturas mais complexas desafia a reu- 
tilização. À restrição à permeabilidade 
de gases para elevar o prazo de vali- 
dade de diversos produtos e os tornar 
mais acessíveis, impedindo perdas no 
ciclo de produção e transporte, requer 
novas tecnologias de reciclagem que 
devem se viabilizar num futuro pró- 
ximo. Um outro desafio está relacio- 
nado à infraestrutura na coleta desses 
materiais. Luciana Pellegrino, direto- 
ra executiva da Associação Brasileira 
de Embalagem (ABRE), destaca que o 
setor está direcionando esforços para 
fortalecer a cadeia de logística reversa 
e posterior reciclagem dos materiais. 
“A indústria de embalagens está inves- 
tindo em novas tecnologias para a inte- 
gração de outros materiais no processo 
e, assim, fortalecer a economia circu- 
lar na cadeia de consumo”, ressalta, 
Uma tendência percebida na indústria 
é o esforço para simplificar as estrutu- 
ras para otimizar a cadeia de recicla- 
gem, uma vez que a maior parte do 
parque industrial está ligado à recicla- 
gem mecânica, que processa estrutu- 
ras de um único material. 
Junto ao trabalho realizado pelas indús- 
trias, a participação do consumidor é ou- 



PRINCIPAIS PRÁTICAS 

tra ponta do processo e é determinante 
para dar vazão à economia circular, de 
acordo com Luciana. “Está nas mãos do 
consumidor a decisão do descarte para 
reciclagem. E, aos poucos, ele está se 
abrindo para a possibilidade de reúso.” 
A diretora da ABRE cita como exemplo 
o uso de refil para reutilização de em- 
balagens nos mercados. No Chile, a in- 
dústria já oferece aos consumidores a 
possibilidade de reabastecer essas em- 
balagens em locais homologados pelos 
fabricantes. 

INICIATIVAS INÉDITAS 
A JBS Novos Negócios, por meio de 
suas unidades de negócio, é pioneira 
no ciclo fechado de aproveitamento de 
resíduos industriais, fomentando um 
movimento de inovação, eficiência e 
práticas sustentáveis. De acordo com a 
companhia, mais de um milhão de 
toneladas de resíduos gerados 
pela JBS em suas operações ao 
redor do mundo foram reapro- * 
veitados em 2019 - cerca de 50% 
do volume total - e destinados 
para compostagem, reciclagem, 
reaproveitamento energético e 
cogeração. 
Desse montante, a JBS Ambiental, 
que conta com 11 unidades de recicla- 
gem no Brasil, gerenciou cerca de 24 
mil toneladas de resíduos sólidos entre 
plásticos, metais, papéis e outros resi- 
duos, além de 5,4 mil unidades de lâm- 
padas. Adicionalmente, produziu mais 
de 2 mil toneladas de produtos plásticos 

reciclados como sacos de lixo, capas 
protetoras de paletes, bandejas e filmes 
termoencolhíveis, além de 2,4 mil tone- 
ladas de resinas plásticas recicladas. 
A JBS também conta com iniciativas 
que visam reduzir as perdas de em- 
balagens e fomentar a reciclagem. A 
Swift, empresa do grupo, fez parceria 
com a eureciclo para um projeto de 
compensação ambiental de 100% de 
suas embalagens. A empresa passou 
a direcionar para reciclagem residuos 
equivalentes aos produzidos em suas 
unidades, em peso e material, a fim de 
neutralizar possíveis impactos das em- 
balagens pós-consumo. A Swift ainda 
passou a compensar cerca de mil to- 
neladas em resíduos plásticos, papel e 
vidro por ano, que deixam de ser desti- 
nados a aterros e apoiam o crescimen- 
to da cadeia de reciclagem no Brasil. 

PISO SUSTENTÁVEL 
Além disso, a JBS Novos Negócios traba- 
lha em duas iniciativas que atendem essa 
nova demanda. Uma das mais importan- 
tes é o desenvolvimento de um piso ver- 
de por meio de processo inovador, que 
permite reciclar um tipo de plástico pre- 
sente em suas operações e transformá-lo 
em material de construção civil. 
De acordo com a empresa, as apa- 
ras de embalagens multicamadas 
(PVDC), plástico utilizado . e, 
em produtos Pr. 
in natura Ms Bos TE RA 

embalados a vácuo 
e de dificil reciclagem, passa- 

ram a ser utilizadas para a fabri- 
cação de pisos intertravados, próprios 
para aplicação em ambientes exter- 
nos, como pavimentação de pátios. 
O piso verde atende às normas da Asso- 
ciação Brasileira de Normas Técnicas 

Divulgação 

(ABNT) e oferece a mesma resistência 
que um material feito 100% de concre- 
to. Inicialmente, de acordo com a JBS, 
a empresa passou a transformar cerca 
de 50 toneladas de aparas plásticas por 
mês, recolhidas em unidades da com- 
panhia em Andradina (SP), Campo 
Grande (MS) e Lins (SP). 
Para Susana Carvalho, diretora execu- 
tiva da JBS Fertilizantes e Ambiental, o 
conceito de economia circular é funda- 
mental para a sustentabilidade das ope- 
rações da empresa. “Para esse produto, 
o desafio foi encontrar uma solução 
que reunisse atendimento às normas 
técnicas, produção em larga escala e 
viabilidade econômica.” 
O piso contará com o selo JBS 
Circular e será utilizado 
na pavimentação de 
obras da empresa 
em todo o pais. 

EMBALAGENS METÁLICAS 
Outro destaque da empresa é a unida- 
de da Zempack, voltada para a produ- 
ção de embalagens metálicas para ae- 
rossóis 100% recicláveis, tanto de aço 
quanto de alumínio, com um processo 
de produção permeado pela sustenta- 
bilidade de ponta a ponta. Com capa- 
cidade para produzir 220 milhões de 
latas anualmente, a fábrica tem toda 
a energia de sua produção provenien- 
te da Biolins, unidade de produção 

E de energia elétrica da JBS que utiliza 
100% de matéria-prima de fontes re- 
nováveis. 
A Zempack integra o Acordo Setorial 
de Embalagens e o Programa Prolata, 
iniciativa da Associação Brasileira de 
Embalagens de Aço (Abeaço). Segundo 

a BS, todo o ciclo de produção das em- 
balagens da Zempack segue o sistema 
de logística reversa, com 100% do ma- 
terial descartado destinado para a JBS 
Ambiental, que o coloca de volta no se- 
tor por meio de siderúrgicas. Com isso, 
assegura que o material não utilizado 
seja reaproveitado dentro da cadeia. E 
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Comportamento/Linguagem 

urante a pandemia, a assistente de saúde Patricia Go- 

mes, 39 anos, moradora na cidade do Porto, em Portu- 

gal, foi apresentada a dezenas de influenciadores digi- 

tais brasileiros. Entre eles, estava Luccas Neto, 29 anos 

e mais de 36 milhões de inscritos em seu canal no 

YouTube, o preferido do filho de Patrícia, Martim, de 10 anos. O 

garoto fez uma rápida transferência dos desenhos animados na 

televisão para o mundo da internet e dos jogos na quarentena. 

A matriarca notou pequenas diferenças no comportamento do 

filho que começaram a preocupá-la. Primeiro, o menino começou 

PROIBIDO Incomodada, Patrícia decidiu bloquear o acesso do 
filho ao conteúdo de youtubers brasileiros: censura em casa 

a conversar com um sotaque brasileiro — mas, segundo ela, isso 

não teria o menor problema, visto que ela tem amigos do Brasil. 

O segundo fez Patricia ficar alerta: o primogênito cumprimenta- 

va as pessoas com: “E aí, beleza?”: “Tudo bem, cara?”, Em segui- 

da, Martim soltou um palavrão em alto e bom som dentro de 

casa. Mas o ponto alto para Patricia foi quando o filho perguntou: 

“Mamãe, o que é transar”. “Levantei assustada do sofá, pois é 

uma expressão tipicamente brasileira. Aqui em Portugal nós não 

transamos, mas fazemos amor, há respeito e carinho”, explica. 

Indagado sobre onde o menino aprendeu a falar a expressão, ele 

afirmou que “ouviu de influenciadores brasileiros”. Patricia, co- 

locou o filho em uma psicóloga com medo de que as perguntas 

pudessem ficar piores e bloqueou o acesso aos conteúdos bra- 

sileiros do garoto na internet. “Tive que explicar que esses 

voutubers não fazem nada da vida, vivem pela intemet e ganham 

dinheiro por visualizações. É muita parvoíce (bobagem) e vio- 

lência”, afirma Patricia preocupada. 

Mas não são todos os pais que pensam desse jeito e sentem 

aversão pela língua falada do Brasil, querendo seus filhos longe 

as ISTÕE 2705 MANIM 

dela. A questão divide os portugueses e muitos não se incomo- 

dam com a nova lingua da canalhada, o que em Portugal signi- 

fica criançada. Perto da casa de Patricia e Martim, no mesmo 

distrito escolar, Orlando Prata, de 43 anos, e Sandra Ramos, de 

44, assistem junto dos filhos Clara e Bemardo, de 13 e 10 anos, 

Tespectivamente, vídeos do Luccas Neto, películas de brasileiros 

À lingua da 
à 

Em meio a quarentena, crianças portuguesas, p 

influenciadores digitais brasileiros e passam a 

Eduardo F. Filho 

jogando videogame de tiros, e estimulam as crianças a assistirem 

produções nacionais. Entre elas: Cidade de Deus e Tropa de 

Elite, “Nós aqui em Portugal falamos polícia, mas esses dias eu 

me peguei falando policial, igual brasileiro. Eu não acho estranho 

que meus filhos tenham este sotaque, pois eu também cresci 

vendo novelas brasileiras. Quantos portugueses adultos não 

falam “eu te amo”, em razão das novelas? É normal os miúdos 

se espelharem em algo ou alguém que é próximo deles, como 

os influenciadores”, explica. Orlando afirma não se incomodar 

com a violência dos conteúdos de videogames ou das próprias 

produções nacionais. “Ás vezes você está vendo um brasileiro 

matar um personagem no videogame e saí um palavrão, mas é 



instinto, é normal. Por ser um português com sotaque brasi- 

leiro, a gente nem percebe que é um palavrão”, afirma. 

Especialistas ouvidos pela reportagem dizem que a mudan- 

ça linguistica observada nas crianças portuguesas é algo 

normal, principalmente na era digital, quando há um en- 

tendimento coletivo da lingua e não há barreiras e limites 

ara terror de seus pais, descobrem youtubers e 

reproduzir gírias e expressões da ex-colônia 

entre as nações. “Só hã espanto em pessoas que não prestam 

atenção nas transformações que o mundo presencia”, afirma 

José Manuel Diogo, diretor da Câmara de Comércio e Indústria 

Luso-Brasileira em Lisboa. 

Não é de hoje que o português do Brasil influencia o de 

Portugal, Antes da internet, a TV e o rádio já cumpriam esse 

papel. Um marco dessa troca cultural foi a exibição, em 1977, 

da primeira novela brasileira em Portugal, Gabriela Cravo e 

Canela. O sucesso do folhetim em terras portuguesas refletiu- 

-se em novas formas de comportamento e de relacionamento 

social, além de ditar moda - desde os penteados à escolha dos 

nomes e da linguagem usada. Frases como “moço bonito”, 

FOTOS FABIANO CERDMDARI 

“sapato não, seu Nacib”, “já lhe dei meu cartão?” entraram nas 

conversas de bar dos portugueses. “Os brasileiros falam por- 

tuguês, os lisboetas não falam exatamente como seus varian- 

tes, mas todas essas falas têm a mesma matriz: o português”, 

diz o filólogo e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), 

Evanildo Bechara. “É como se quisessem que a avó falasse a 

mesma lingua do neto, Isso munca vai acontecer, pois são 

gerações diferentes." De qualquer forma, já é hora dos portu- 

gueses deixarem de tratar a língua falada no Brasil com pre- 

conceito colonial e sentimento de superioridade. 

| e a E 

LIBERADO Orlando e a mulher Sandra estimulam os filhos 

a verem filmes e vídeos do Brasil: intercâmbio cultural 

AS PALAVRAS DA DISGÓRDIA 
Expressões e as gírias da internet Lisadas em Portugal e no Brasil 

Tu Você 

Aguentar nas canetas  Cansadão ou estar sóo pó 

Grave Pesado (algo muito sério) 

| Brutal Sinistro (algo que choca) 

Descalçarestabota Treta(ou briga) 

Dopioril Estar na bad (estar mal ou ruim) 
Estou Beleza 

Grande Caparro Pessoa com corpo esbelto 

Malta Galera 

Piropo | Match/crush (cantada) 

Muita parra, poucauva  Fanfarrão 

Estarnastintas Não estar nem ai 

Furreta  Mãodevaca 

Terlata  Baterno peito (ter coragem) 

Porreiro  Genteboa 

CheiodePica  Comacordatoda 

a 



À maravilha 
de Jericó 
Após 5 anos e ao custo de R$ 68 milhões, 
Autoridade Palestina conclui a reforma 

de um dos maiores mosaicos de piso já 

descoberto no mundo 

Eduardo F. Filho 

ericó, cidade situada na Cisjordânia, às margens do Rio 

Jordão, a cerca de 258 metros abaixo do nivel do mar, 

é a região habitada com a menor altitude do planeta. 

O lugar guarda segredos históricos por baixo de cada 

grama de areia. Presente no Antigo e no Novo Testamento, 

estima-se que tenha mais de 10 mil anos, o que a torna a 

cidade mais antiga do mundo. Nela, há lugares considerados 

sagrados pelo cristianismo, judaísmo e islamismo, como por 

exemplo, o Monte das Tentações, onde Jesus teria passado 

por um jejum de 40 dias sendo visitado e tentado diversas 

AB. ISTOÉ 705 24/2071 

, 7 dá d 

p:/A 
RESTAURAÇÃO Expectativa de aumento no fluxo de turistas 

vezes pela figura do diabo, e a Árvore de Zaqueu. Desde o 

início de novembro, Jericó, ganhou mais um local histórico 

ao concluir as reformas de um dos maiores mosaicos de piso 

já descobertos no mundo. Com 836 metros quadrados e 

utilizando em sua construção mais de 5 milhões de tesselas 

ou peças individuais para revestimentos, o mosaico cobre o 

chão das ruínas do Palácio de Hisham. A restauração custou 

cerca de US$ 12 milhões (R$ 68 milhões). 

O mosaico, ilustrado por padrões geométricos e abstratos 

e grafismos que se assemelham a mandalas, ornamentava 

todo o perimetro do palácio, — que remonta ao século VII 

— que incluía uma mesquita, um pavilhão, prédios agrícolas 

e uma casa de banho, onde está a representação mais sim- 

bólica do local. A árvore da vida, que mostra a imagem de 

um leão atacando um cervo, simbolizando a guerra, e do 

outro lado, duas gazelas, simbolizando a paz. “Este mosaico 

contém mais de 5 milhões de peças de pedra da Palestina, 

que têm uma cor natural e distinta. Espero que a restaura- 

ção atraia turistas”, disse Saleh Tawafsha, subsecretário do 

ministério palestino de turismo e antiguidades. Acredita-se 

que o luxuoso palácio era ocupado por um sobrinho do líder 

do califado Omiada - o segundo dos quatro principais cali- 

fados islâmicos. Ele foi destruído após um forte terremoto 

em 747 d.C. sendo abandonado por muitos séculos até ser 

redescoberta por arqueólogos em 1873. Porém, o piso em 

mosaico só foi encontrado em 1930. A recente reforma teve 

inicio em 2016 e só foi ser concluída este ano. E 

“Esse piso contém 

mais de 5 milhões 
de peças de pedra 
da Palestina” 
Saleh Tawafsha, subsecretário 

de Turismo 

FOTOS ARBAS MOMANVAFPE 



Luida 
Mais uma vez, o uso de produtos 
medicamentosos indicados para 

problemas de saúde específicos entra 

na moda com objetivos estéticos 

Fernando Lavieri 

Comportamento/Medicina 

0 com o chip da beleza 
VIDA NORMAL 

Há 15 anos, Andrea 
tem em seu corpo o 
implante hormonal: 

os desequilibrios 
do período 

menstrual sumiram 

vida moderna impõe às mulheres, de forma 

geral, padrões estéticos de beleza que de uma 

hora para outra passam a ser perseguidos de 

forma alucinante. Vale tudo para alcançá-los, 

Dietas malucas, cirurgias de todos os tipos e em 

todas as partes do corpo e até a utilização de medicamen- 

tos indicados para resolver problemas de ordem médica, 

passam a ser consumidos como se fossem pílulas mági- 

cas. Mas isso pode ter um preço alto. O procedimento 

do momento que vem sendo buscado com esse intuito 

é o chamado chip da beleza. Trata-se de um dispositivo, 

parecido com uma haste flexível, só que de silicone, 

que mede quatro centimetros e é implantado 

embaixo da pele, nas nádegas. À denominação 

correta é implante hormonal de gestrinona. O 

produto tem indicações terapêuticas bem defi- 

nidas e é usado há décadas no tratamento de 

desequilíbrios hormonais como a endometriose, 

para amenizar os sintomas da menopausa e pós- 

menopausa e como anticoncepcional. Isso só é 

possível porque no interior do bastonete são colocados 

hormônios sintéticos de diversos tipos, de acordo com 

a necessidade. A gestrinona é o mais usado. 

No organismo essa substância permite que a testos- 

terona, o principal hormônio do género masculino, 

fique em evidencia no corpo. Devido a essa proprieda- 

de, algumas mulheres têm buscado os efeitos adversos 

do implante. Ou seja, além de fazer desaparecer incô- 

modos como cólicas, dores de cabeça e inchaço entre 

outros desconfortos típicos do período menstrual, o 

implante pode, em alguns casos, tonificar a muscula- 

tura, diminuir as celulites, melhorar a libido e deixar a 

silhueta semelhante ao formato de um violão, Dai o 

apelido de chip da beleza. “A gestrinona não deve ser 

usada para melhorar o desempenho físico e estético”, 

diz Walter Pace, ginecologista, professor da faculdade 

de Ciências Médicas de Minas Gerais. Com mais de 20 

anos de experiência com implantes hormonais, Pace 

FOTOS: ANDRÉ FRASSÕN CELSO PUPD/ ISTOCKPROTO 

“HORMÔNIOS 
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CENTÍMETROS Tubinho de silicone com 

medicação hormonal: se bem usado não faz mal 

sentencia que o produto não é o vilão da 

história, mas sim a maneira errada de utilizá- 

lo. “E preciso separar o joio do trigo, se usar 

corretamente não vai fazer mal”, diz. Para 

£ Paraqueserve exemplificar, a administradora Andrea Baril, 

O chip é utilizado em 52 anos, é uma das pessoas que se subme- 

be o seafpades cos teram ao procedimento e teve êxito. “No 

a menopausa ea meu caso foi feito uma dosagem mínima de 
pós-menopausa 

hormônio”, diz. Resultado: ela deixou de 

ingerir anticoncepcionais. Wilson Saback, 

O implante de gestrinona diretor farmacéutico da Elmeco, empresa 
são tubos finos de 4 cm idealizadora do implante de gestrinona, 
teltos de silicone. À : Psi io rd 
O procedimento consiste afirma que o dispositivo é seguro, mas se 

em colocá-lo no tecido usado de forma inadequada pode causar 
adiposo, embaixo da pele 

vanios efeitos colaterais, como queda de 

cabelo, acne excessiva, aumento da oleosi- 

O uso inadequado pode dade da pele e engrossamento da voz. Por 

causar queda de cabelo, mais tentadora que possa ser a possibilidade 
acne excessiva, aumento E 
da oleosidade da pele e de se alcançar o padrão de Dee dos so- 

engrossamento da voz nhos, o tratamento exige todo cuidado. E 

E) 



" Constata-se a 
» prevalência 
da presença 

vezes, Isabel 

- MISSA DA 
ABOLIÇÃO 

Pela foto 

“masculina 
na vida da 

monarquia: 
“por três 

comandou 
os homens 

: do reino 

nica Wi [e = f ] 

EP. 

(Bi ra prê NCESA a fro nte õ. JEU fampo 
No centenário de morte de Isabel, que libertou os escravizados, vem à tona o tema 

de sua canonização. Ela foi alma da Abolição e, a partir disso, fortaleceu a Proclamação da 

República — sonho de poucos idealistas, moído pelas elites da época com uma quartelada 

o domingo 14, fez-se o cen- 

tenário de morte da prince- 

sa Isabel, uma das mais sig- 

nificativas personalidades 

da história brasileira — co- 

mo filha de dom Pedro II, 

ela assumiu por três vezes 

a regência do Brasil impe- 

rial, integrando a rara galeria de mulhe- 

tes em todo o mundo que tiveram ple- 

namente o poder nas mãos no século 

XIX, ainda que em períodos intercala- 

dos. Essa foi a Isabel política. Quanto a 

Isabel mulher, se é que dá para separar 
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Antonio Carlos Prado e Fernando Lavieri 

uma da outra, enfrentou chefes de ga- 

binetes ministeriais e latifundiários, 

contestou viscondes, barões, duques e 

demais gente que levava títulos nobili- 

árquicos, provando-lhes que, ao contrá- 

rio do preconceito reinante, mulher era 

capaz de governar — e governar bem, 

com visão de futuro e humanidade. Isa- 

bel foi uma mulher muito à frente de 

seu tempo. Em 14 de novembro de 1821, 

ela morreu em Paris, onde viveu desde 

1889, quando a República foi proclama- 

da no Brasil e os primeiros donos do 

poder, com a deseducação da petulán- 

cia, deram vinte e quatro horas para Pe- 

dro Il e sua familia buscarem asilo po- 

lítico. A princesa escolheu a França pot- 

que era casada com Luis Filipe 

d'Orleans, o Conde D'Eu — pela vontade 

do pai, Isabel teria deixado o caminho 

livre para a irmã unir-se ao conde, mas 

nela o amor bateu mais forte no cora- 

ção, E o coração mandou-lhe, também, 

bater mais forte o pé. Casou-se. 

À época de seu falecimento, os tra- 

dicionais jornais franceses “Le Figaro”, 

“L'Eclair” e “Jornal des Débates” elogia- 

ram-lhe os atos, lembrando justamente 

as 



Comportamento/Turismo 

e em 1999 havia dois milhões de cabines telefônicas em 

toda a cidade de Londres, agora são apenas 10 mile o 

plano de uma nova redução permanece, já que muitas 

nem contam mais com o aparelho telefônico em seu 

interior. Em um mundo cada vez mais conectado, quem precisa 

fazer uma ligação com o uso de moedas ou cartão pré-pago? Se é 

impossível frear o futuro, também é difícil apagar e ignorar o lega- 

a do de sua presença marcante pelas ruas da capital da Inglaterra. 

M Uu d ad hRÇ Ç qd A caixa vermelha nasceu em 1924, quando o arquiteto Sir Giles 

Gilbert Scott venceu o concurso dos Correios para um projeto que 

satisfizesse os bairros de Londres. A cor vermelha foi escolhida 

KR 4 | para que elas se destacassem na multidão, principalmente no caso 
” | | 

de uma emergência. Viraram ponto turístico crucial da cidade e 

fazem até parte da cultura pop: foram representadas em ímas de 

ais 3 | e ma geladeira, chaveiros, desenhos de camiseta e até aparecem na 

contracapa do célebre disco “Ziggy Stardust”, de David Bowie. 

Os turistas que forem ao Reino Unido no futuro e quiserem, 

de fato, fazer uma ligação, vao precisar procurar pelas “vermelhi- 

As históricas cabines telefônicas nhas”, que escasseiam na cidade. O regulador de telefonia do 

de Londres, no Reino Unido, Reino Unido (Ofcom) afirma que manterá em funcionamento 

estão com os dias contados. milhares aos quiosques vermelhos apesar da queda acentuada 

| | nas ligações”. A Ofcom diz que os telefones públicos permanecem 

Quem precisar de um telefone vitais em casos de emergência e devem estar em áreas onde os 

público na terra da rainha vai usuários de celulares não conseguem obter um sinal confiável 

precisar procurar — e muito ou oferecem algum perigo. Além disso, para a cabine manter-se 

em funcionamento, ela precisará ser usada pelo menos 52 vezes 

ao longo de um periodo de 12 meses. Se uma delas estiver em 

irás iso acorde eia ol 
poderá ser removida — independente do número de ligações. 

TÁBUA DE SALVAÇÃO 
“Algumas das cabines que planejamos proteger são usadas para 

fazer um número relativamente baixo de chamadas”, disse Selina 

or: Chadha, diretora de conectividade do Ofcom. “Mas se uma dessas SR 
ESA GR ligações for de uma criança angustiada, uma vítima de acidente 
A E E AU E o ' ao ta PR 

ma Pp ou alguém que pensa em suicídio, essa linha telefônica pública 

ma di n pode ser uma tábua de salvação em um momento de grande 
= TELEPHONE (Nevis IR di P necessidade." Segundo a Ofcom, 96% dos adultos no Reino Unido 

já possuem um aparelho celular. As cabines que sobreviverem ao 

corte receberão telefones modemos até o fim de 2025. O analóôgil- 

co ficará de fora e tudo será definitivamente digital. 

Mesmo que estejam fadadas aos museus, as cabines podem 

ser adotadas por comunidades locais sob um plano que permi- 

te que empresas ou organizações comprem o espaço telefônico 

por apenas £ 1. Para a Ofcom, “mais de 6.000 quiosques foram 

convertidos para diversos usos, como bibliotecas comunitárias 

ou para abrigar desfibriladores públicos que salvam vidas”. No 

Brasil, há até uma hashtag para o Instagram, feunacabine, onde 

os brasileiros podem tirar suas fotos ao lado da peça turística, 

A melhor opção para um bom registro é a concorrida cabine na 

Praça do Parlamento, com vista para o Big Ben. = 

PASSADO Quiosques 
vermelhos ficarão mais raros FOTO IsTockproTa 

= 

al 
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E mpresa de marketing de recompensas já acumula 
mais de 100 grandes marcas no seu catálogo digital. 

A plataforma da Uber agora faz parte da 
nuvem de recompensas da Minu, empresa 
de marketing de recompensas que dispo- 

nibiliza centenas de marcas em seu port- 
fólio digital, 
As empresas que são clientes da Minu e 
que quiserem utilizar os produtos da Uber 
nos seus programas de recompensas e 
ações de incentivos, poderão oferecer aos 

consumidores descontos em pedidos de 

viagens e delivery. 

Com essa novidade, a Minu continua 

criando oportunidades para as empresas 

parceiras, que possuem acesso a um ro- 
busto canal de distribuição e divulgação 
das suas ofertas, e para seus clientes, que 
podem oferecer aos consumidores re- 
compensas diversificadas e relevantes 
para fidelização e relacionamento. 
A Minu iniciou suas atividades com entre- 

ga de bônus para celular, mas em 2017 
vivenciou uma evolução do seu negócio. 
“Há 4 anos decidimos ampliar o nosso 

escopo e aumentar as possibilidades de 

MIfvU Uber 

entregas do portfólio. O resultado foi que 
praticamente dobramos o número de par- 

ceiros nos últimos dois anos. Hoje, temos 
um catalogo digital muito mais robusto e di 
versificado, e nosso objetivo é seguir in- 
cluindo marcas lideres de mercado com 

alto poder de engajamento, com ofertas 

que atendam necessidades distintas dos 
consumidores e por meio de um sistema 

fácil de resgate das recompensas”, explica 

Eduardo Jacob, CEO da Minu. 

O portfólio também inclui parceiros como 
Polishop, Deezer, Magalu e Editora 3 — res- 
ponsável por publicações como IstoÉ, IstoÉ 
Dinheiro, Dinheiro Rural, Motor Show e Go 
Outside. E a carteira de clientes atuais con- 

templa empresas como Banco do Brasil, 

Carrefour e Kwai, que utilizam a Minu para 
suas ações de recompensas e programas 

de benefícios. 

Quer ser um cliente Minu e ter acesso à 

nuvem de recompensas com grandes 
marcas? Acesse: www.minu.co 

Sobre 

a Minu 
A Minu é uma empresa de 

marketing de recompensas, 

com sede em São Paulo e 

escritórios em Belo Horl- 

zonte e Brasilia. Desde 

200/, utiliza tecnologia 

própria e estudo do com- 

portamento humano para 

conectar pessoas é 

marcas, construindo re- 

lações e criando experien- 

cias únicas. Seu catalogo 

digital possui centenas de 

parceiros e mais de 

5UU recompensas 

Saiba mais: WWW.minu.co 





A rainha se prepara para o desfile 
Atriz e apresentadora, Sabrina Sato já entrou no clima do Carnaval de 2022: 

a eterna Rainha de Bateria da “Gaviões da Fiel”, em São Paulo, já começou a 

provar as fantasias e acaba de renovar a sua participação em um popular 

camarote de cerveja no Sambódromo do Anhembi. Conhecida pelo amor à 

festa popular, Sabrina publicou diversas fotos vestida como passista. Além da 

escola que homenageia o Corinthians, a estrela também vai desfilar pela Vila 

Isabel, no Rio de Janeiro. Ao ensaiar as coreografias, diz que não vê a hora de 

pisar na avenida. “Eu já ouço a bateria tocando ensandecida. Fecho os olhos e 

vejo uma infinidade de cores e brilhos, MARA. 

sorrisos estampados em rostos e. =: 
j sã 

perdidos na multidão. Me arrepio só 

de pensar nessa energia que só existe 

no Carnaval”, escreveu em sua rede 

social. Com os bons números da 

vacinação e o bom senso do público, 

a festa de 2022 tem tudo para ser 

uma das mais animadas da história. 

| 
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Conquistador 
americano 
O apresentador Pete Davidson 

não ficou famoso apenas pelas 

piadas no programa “Saturday 

Night Live”, mas principalmente 

por suas conquistas amorosas. 

Além da cantora Ariana Grande, 

o comediante já namorou a atriz 

Kate Beckinsale, a modelo Kala 

Gerber, filha de Cindy Crawford, 

e a atriz Phoebe Dynevor, da 

série “Bridgerton”. Segundo 

os tablóides americanos, seu 

novo alvo é a empresária Kim 

Kardashian. Sempre que ele 

aparece com uma nova beldade, 

todo mundo começa a se 

perguntar: o que esse rapaz tem 

de especial? Kate Beckinsale saiu 

em sua defesa: “Adoro como toda 

vez que Pete começa a namorar 

uma bela celebridade, todo 

mundo fica pensando qual é 

o seu mistério. As pessoas se 

recusam a cogitar a possibilidade 

de que ele pode ter uma 

personalidade legal.” 

FOTOS: REPRODUÇÃO INSTAGEAM, DIVULGAÇÃO 



A doce 4 vida. da nova i taliana 
Depois de sofrer com a ida do filho primogênito, Zion, de 

18, para estudar nos EUA, a modelo paranaense Isabeli 

Fontana decidiu que também val fazer as malas. Aos 38 

anos, além de curtir uma bela temporada europeia ao 

lado do marido, o cantor Di Ferrero, e do filho mais 

novo, Lucas, de 15 anos, a modelo tem uma nova 

conquista: conseguiu a tão sonhada cidadania italiana. 

Ela detalhou todo o processo em suas redes sociais 

ainda passeou pela terra dos seus ancestrais, Terra Del 

Sole, no norte da Itália. "Agora posso dizer que sou 

italiana sim! Faço parte da União Europeia”, festejou. 

Uma gracinha na Europa 
A vitória da cantora e atriz Manu Gavassi como melhor 

artista brasileira no prêmio Europe Music Awards, da MTV, 

surpreendeu: a artista competia com celebridades que já 

possuem sucesso consolidado no exterior. Manu venceu 

Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar e Luísa Sonza. 

“Ganhar o EMA de Best Brazilian Act nesse 

momento da minha carreira 

parece um sonho. Um 

sonho e um abraço de 

cada um de vocês. Acabei 

de lançar um disco novo e 

estou prestes a lançar um 

álbum visual que é meu 

maior projeto na música 

- até agora”, comemorou. 

O projeto multimídia 

“Gracinha”, trabalho em 

que a artista compós e 

co-dirigiu, chega no dia 26 

de novembro à plataforma 

de streaming Disney +. 

Fotos MASTAFA MAL! ANE DOLL AGEM MA Are BARBARA À peça au Tá DBO, 

JO PILL PS/GETTY porta ES A AFF: DEMITEA: 35 AMP RI GETTY MMA 

Quanto Mais Pai, melhor 
Junto com artistas como Bruno Gagliasso e Rodrigo 

Hilbert, o ator Vladimir Brichta faz parte do elogiado time 

dos famosos “Pais-Perfeitos'. Mas agora ele exagerou: será 

pai duas vezes. Casado com a 

atriz Adriana Esteves desde 

2006, Brichta terá a 

oportunidade de atuar como 

pai da própria filha, dessa vez 

na ficção. Agnes Brichta, filha 

do primeiro casamento do ator 

e hoje com 24 anos, fará o 

papel de Martina, filha do 

jogador Neném, vivido por 

Brichta. Ele será o protagonista 

da comédia-romântica "Quanto 

Mais Vida, Melhor!”, a próxima 

novela das 7 da Globo. A 

produção chegou a ser adiada 

e teve até que mudar de nome 

por causa da pandemia, mas 

no dia 22 estreia — tudo no 

maior clima familiar. 

O cachecol da discórdia 
A cantora Taylor Swift, de 31 anos, relançou um de seus 

discos de malor sucesso, “Red”, de 2012. O trabalho faz parte 

de uma ousada estratégia da artista para voltar a assegurar 05 

direitos das músicas de seus seis primeiros álbuns, hoje parte 

do catálogo da gravadora Blg Machine. Ao lançar uma versão 

estendida da música “All Too Well”, os fãs foram à loucura. 

A música supostamente relata o envolvimento 

da cantora com o ator Jake | 

Gyllenhaal, com quem namorou 

por apenas três meses e por 

quem sofreu muito após o fim 

da relação. Na letra, ela diz que 

esqueceu um cachecol 

vermelho na casa da irmã 

do amado — a atriz Maggle 

Gyllenhaal — e o ator nunca 

o devolveu. A atriz Bruna 

Marquezine acabou 

entrando na história 

para fazer piada: “Jake 

Gyllenhaal, se eu te 

pego na rua você 

vai devolver esse 

cachecol à força”, 

brincou a brasileira. 
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* OPIX comemora 

À umano com uso 

generalizado, 

confiabilidade e 

números expressivos, 

mas segurança para 

o consumidor e 
=| adoção pelo varejo BIN 4 

ainda são desafios cid 

crescimento explosivo 
Denise Mirás 

istema de pagamento instantâneo e facilitado pelo 

celular, febrilmente adotado em tempos de pandemia, 
o PIX completou um ano no dia 16 exibindo números 

superlativos. Ele já faz parte da rotina de 62,4% do 

total da população adulta, considerando os 213,8 

milhões de brasileiros (conforme o IBGE). Segundo 

dados do Banco Central, 104,4 milhões de pessoas já 

se valeram do recurso para pagar ou receber valores. Nos últimos 

12 meses, foram 7 bilhões de transações, com recorde de 50 

milhões em um dia (5 de novembro). O volume financeiro 

movimentado desde novembro de 2020 alcançou R$ 4 trilhões. 

Sã ISTOÉ 2705 24/1/2071 

Para Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação, Produtos 

e Serviços Bancários da Febraban, os números extrapolaram 

qualquer previsão. “A pandemia pode ter ajudado, mas o PIX ia 

decolar de qualquer jeito. Só agora em outubro foi 1,18 bilhão 

de transações”, diz, assinalando o crescimento espantoso, em 

relação a outras formas de pagamentos, como cartões de debito/ 

crédito e boletos, enquanto o DOC se manteve relativamente 

estável e a TED caiu significativamente. 

Vilain destaca ainda que o PIX proporcionou “um passo 

gigante na economia e foi o maior resultado que o Brasil já 

viveu em questões ligadas a inclusão financeira”. O sistema 

FOTOS ETOCK PHOTO, CLALENOBELL DOM, KERPY ANDRADE 



trouxe para a formalidade muita gente 

que perdia vendas por não contar com 

alternativas de pagamento para os clien- 

tes, além do dinheiro vivo. Esse univer- 

so inclui desde ambulantes, como ven- 

dedores de coco, até motoristas de táxi 

ou pequenos comerciantes. Até esmolas 

já são recebidas via PIX. 

O sucesso era esperado, tendo-se em 

vista que o BC lançou o PIX após estudar 

amplamente sistemas adotados em di- 

versos países. Especialistas apontam que 

o BC conseguiu apreender a experiência 

bem-sucedida em nações com as mesmas 

condições do Brasil. O volume de transa- 

ções mostra que o sistema é resiliente, 

estável e aguenta um volume assombro- 

so de processamento, observa o diretor 

da Febraban. “Concentradas no horário 

comercial, entre 8h e meio-dia e depois 

das 14h até as 20h, chegamos a 3 ou 4mil 

transações por segundo.” 

De acordo com o Banco Central, o 

Brasil é o país que adotou mais rapida- 

mente o esse tipo de sistema de paga- 

mentos, já utilizado amplamente por 

empresas, bancos e fintechs. Hã quase 

350 milhões de chaves cadastradas 

(email, celular, CPF e aleatórias). O grande 

desafio para a expansão é a adesão do 

varejo, que ainda é baixa. Isso só será 

possível com mudanças de hábito, por- 

que é necessaria a integração de sistemas 

por parte dos lojistas (isso poderá ser 

acelerado porque em outubro o PIX foi 

integrado ao open banking, projeto do BC 

que uniformiza pagamentos e informa- 

ções bancárias). Mas 75% das transferên- 

NUMEROS di 

O PIX calu 
no gosto dos 
brasileiros e 

passa a ser usado 
cada vez mails 

como meio de 

pagamento 
Cesnnidncpinnnetadctescanaganias 

de bancarizados 
(não realizavam 

transações 
bancárias e agora 

fazem PO 
disneridactama tiserins iriam 

foram pagos pelos 
consumidores via 

PIX em outubro 

R$4,8 
bilhões 

é a redução 
estimada dos 

custos bancários 
do setor produtivo 

ão longo de 

serras cer srranceres 

de operações 
ocorreram só em 
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de pessoas físicas 
"estão cadastradas 

no PIX 
Dinnciidertassepidoriann idas 

de empresas 
estão cadastradas 

Leandro Vilain, diretor executivo de Inovação da Febraban 

COMÉRCIO PIX avança, mas lojas ainda precisam atualizar sistemas 

cias no primeiro ano ainda foram de pessoa para pessoa. Entre 

as novas funcionalidades em estudo estão a utilização para 

saque, troco, pagamento em parcelas e débito automático, 

Mas a facilidade também trouxe apreensão, A preocupação 

mais imediata está na violência urbana, com roubos de celulares 

sob ameaça, por exemplo. A expansão desse tipo de crime levou 

o BC a limitar as transferências no periodo notumo. “Temos um 

convênio dos bancos com a PF, para compartilhamento e ras- 

treamento de dados desde 2015. É feito um cruzamento, o PIX 

é totalmente rastreável. É tolice o bandido achar que usando 

celular pré-pago não vai ser encontrado”, diz Vilain. Agora, a 

preocupação se volta para os golpes e suas variações, cada vez 

mais aprimoradas e convincentes — dai as instruções marteladas 

diariamente por bancos e instituições, alertando clientes para 

não acreditar em busca de cartões, pedidos de senhas e dados. 

Na terça-feira, 16, novas medidas de segurança entraram 

em vigor. A principal é a autorização a bancos para bloquear 

o dinheiro transferido ao banco recebedor, em casos suspeitos 

ou de alerta do cliente. Mas cada minuto é fundamental, para 

que a conta recebedora não seja zerada. Com o bloqueio, o 

cliente é comunicado, para que uma análise seja feita por 

parte das instituições financeiras. Tais aprimoramentos são 

bem-vindos e deveriam ser acelerados. Mas o beneficio para 

a população já é evidente, especialmente em um pais que tem 

uma das taxas mais altas de “desbancarizados”. Com o PIX, 

45,6 milhões deles passaram a fazer transações bancárias. E 
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Ditador da Bielorus 
fomenta crise humanitária 

com refugiados na fronteira 

com 

está por trás de um plano 

para pressionar a Europa 

ISTOÉ 2705 24/1/2071 

a Polônia. A Rússia 

pela liberação de 
um novo gasoduto 

Denise Mirás 

enunciado por fraude nas eleições de 2020, o ditador 

da Belarus, Aleksandr Lukashenko mantém a popu- 

lação sob rédeas desde 1994. Com poderes pratica- 

mente ilimitados após reformar a Constituição, ele é 

motivo de protestos frequentes que resultam em 

prisões, tortura e acusações de assassinato de inimi- 

gos. Agora, o chamado “último ditador da Europa” 

acendeu uma fogueira em seu próprio país. Está 

usando a crise migratória de refugiados do Oriente 

Médio para fustigar a União Europeia, atuando em 

favor do presidente russo, Vladimir Putin. 

Em outubro, Lukashenko incentivou 11,3 mil tenta- 

tivas de entrada ilegal de refugiados na Polônia via 

Belarus. E 4,9 mil na Alemanha, vindos da Polônia e da 
Belarus, número que duplicou em um mês. Seu aliado 

russo nega estar por trás de um complicado plano de 

usar os refugiados como forma de pressão pelo aumen- 

to de poder sobre o mercado energético da UE. Hoje, a 

Rússia fomece 40% do gás consumido pelos europeus. 

Além dos milhares de imigrantes — principalmente 

iraquianos, mas também refugiados da Síria, Congo e 

Camarões — incentivados a chegar à Belarus para alcan- 

car a Alemanha, Lukashenko ameaça cortar o gás natu- 

ral russo que passa por gasodutos em seu país, deixan- 

do sem combustível os países europeus. O bloco, por 

sua vez, subiu o tom e ameaça a Belarus com sanções. 

O conflito tem a Rússia como pano de fundo. Putin 

nega o objetivo de pressionar a Alemanha a licenciar o 

NordStream 2, o novo gasoduto que será fonte barata 

e vital de energia para o bloco. Ele sai da região de Le- 

ningrado e segue por quase mil quilômetros até se di- 

vidir em três em território alemão, de onde podem ser 

feitas conexões com os outros países. O presidente 

russo também nega a colaboração de Lukashenko 

nessa estratégia. Mas o ditador da Belarus assumiu à 

linha de frente da crise, Visto como responsável pela 

abertura do pais aos imigrantes, ele é pivô de uma crise 

humanitária. Milhares seguem em uma zona turbulen- 

ta, sem permissão de entrada por parte dos poloneses. 

Na quinta-feira, 11, Lukashenko insinuou que poderia 

cortar o transito de gãs se seu pais sofresse sanções. 

Por meio de seu porta-voz, Putin afirmou que a 

Rússia continuará a fornecer gás aos europeus e 

disse que quaisquer ameaças do colega quanto aos 

cortes significariam rompimento de acordos com a 

Belarus. Ainda assim, a Alemanha suspendeu a cer- 
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tificação do NordStream 2 — pronto desde setembro 

e que dá à Rússia chance de conseguir maior auto- 

nomia frente aos gasodutos que passam pela Belarus 

e pela rival Ucrânia. Para o licenciamento, a Alemanha 

exige que toda a operação seja de uma empresa que 

se submeta às leis do país e deu quatro meses para 

os russos regularizarem a situação. As dificuldades 

de legislação criadas por esse imbróglio teriam gera- 

do a estratégia de pressão com imigrantes. Os EUA 

acusam a Rússia por esse plano, que mobiliza exér- 

citos dos dois lados das fronteiras. 

MEDINDO FORÇAS 
A União Europeia também entende que a crise é 

uma resposta de Lukashenko ao não-reconhecimento 

das eleições de 2020. O ditador estaria “nstrumentali- 

zando seres humanos para fins políticos”. Entre as 

sanções debatidas estão penalidades a indivíduos, como 

agentes de viagens, ou companhias aéreas que estejam 

colaborando no trânsito ilegal, A maioria dos refugiados 

compra o sonhado acesso à UE a partir de voos saindo 

de três cidades curdas no Iraque, mas tambem de Dubai, 

DRAMA 

Refugiados 
em Grodno 
(Belarus), na 
fronteira com 
a Polônia. 
Vladimir Putin 
(dir.) nega 
interferência, 
mas Alemanha 
suspendeu 
gasoduto 

A União Europeia entende que o ditador 
da Belarus está “instrumentalizando seres 

humanos para fins políticos” 

Turquia, Sina, Libano. Ama e Ucrânia. O anúncio de 

sanções trouxe resultados imediatos, O governo do 

Iraque se manifestou pela organização de um primeiro 

voo de repatriação, a partir da Belarus. Lukashenko 

tentou contemporizar, dizendo que está sendo feito um 

trabalho na fronteira “para convencer as pessoas a 

voltarem para casa, mas ninguém quer voltar”. 

A crise humanitária fez a Polônia declarar estado 

de emergência, assim como a vizinha Lituânia. Não 

há mais fronteira aberta — arames farpados foram 

colocados, assim como câmeras para vigilância diur- 

na e notuma. Há limitação de comida, água e remé- 

dios, enquanto a temperatura cai com a aproximação 

do inverno. Há denúncias de espancamentos e pri 

sões feitas por voluntários de organizações humani- 

tárias. O drama ainda atiça conflitos dentro do bloco 

europeu. O governo de direita polonês é cobrado pela 

violação de princípios da UE e, ao mesmo tempo, por 

pregar ataques à Rússia dentro da Otan. 

Além de fomentar atritos na Europa, a Rússia pro- 

voca tensão na fronteira com a Ucrânia, que procura 

aderir à Otan. Putin enviou tropas à região, mas nega a 

intenção de invadir novamente o país vizinho. Os EUA 

já alertaram para o russo não “repetir o erro de 2014”, 

assim como fez o presidente francês, Emmanuel Ma- 

cron. Jogo de cena ou não, fato é que um terço do gás 

consumido na Europa provém da Rússia e as incerte- 

zas aumentaram o preço do combustível em mais de 

20%, justamente no momento de retomada econô- 

mica pós-pandemia. Vítimas do fogo cruzado que 

envolve interesses econômicos e políticos, milhares 

de refugiados se amontoam desesperados. a 
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ALEGRIA A família Madrigal: 
todos têm poderes mágicos, 
exceto a simpática Mirabel 

Música encantada 
A Disney se rende ao 

público latino: sua nova 

animação, “Encanto”, se 

passa na Colômbia, tem 

canções do porto-riquenho 

Lin-Manuel Miranda e 

conta a história da família 

Madrigal, em uma aventura 

de realismo fantástico que 

remete a literatura da região 

BO ISTOÉ F7US 4202 

família Madrigal não é for- 

mada por heróis, mas todos 

os seus membros foram 

agraciados com super-po- 

deres. A garota Julieta tem 

a capacidade de curar qualquer um com 

deliciosas receitas culinárias; a linda e 

perfeita Isabela possui a habilidade magica 

de fazer flores e plantas crescerem por to- 

dos os cantos; Luisa foi abençoada com a 

força descomunal de um gigante. Até a 

casa encantada é capaz de realizar desejos 

e vontades dos parentes e moradores da 

região. Todos os Madrigal exalam magia - 

todos, exceto a simpática Maribel. Ao longo 

do filme, é claro, seu super-poder emergirá. 

“Encanto” imprime um novo sotaque às 

produções da Disney. O elenco inteiro é 

composto por personagens latinos e a 

história se passa em uma pequena cidade 

da Colômbia. É a primeira produção da 

Disney alocada na América do Sul desde 

que Zé Carioca, Pato Donald e companhia 

estrelaram “Alô, Amigos”, em 1942. 

Assim como fez com o mercado asiático 

em “Raya e o Último Dragão”, repleto de 
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por Felipe Machado 

referências à cultura chinesa, dessa vez 

o foco é a comunidade latina, cada vez 

mais influente nos EUA, O roteiro de 

“Encanto” respeita isso - e traz o realismo 

fantástico que se tornou popular na re- 

gião graças aos livros de Gabriel Garcia 

Márquez e Julio Cortázar. Lembrando 

“Cem Anos de Solidão”, os Madrigal são 

uma espécie de família Buendia em ver- 

são animada, onde os limites entre a re- 

alidade e a fantasia estão difusos. 

Como toda animação da Disney, o fio 

condutor é a música. É por meio das 

canções que conhecemos as jornadas de 

cada personagem, seus medos e desejos. 

O grande destaque aqui é que o contador 

dessas histórias é Lin-Manuel Miranda. 

Responsável pelo sucesso de “Hamilton”, 

o porto-riquenho é o mais talentoso 

compositor de sua geração. 

SUCESSO 
A parceria de Miranda com a Disney 

começou na trilha sonora de “Moana - Um 

Mar de Aventuras”, que lhe rendeu indi- 

cação ao Oscar de Melhor Canção por 

“How Far TIl Go” (“Saber Quem eu sou”), 

Veio então o convite para colaborar com 

a trilha sonora de “Star Wars: O Despertar 

da Força”, outro sucesso. Com o lança- 

mento do canal de streaming Disney+, seu 

musical “Hamilton” ganhou uma elogiada 

versão filmada, indicada a 12 prêmios 

Emmy. Miranda agora se arrisca até atrás 

das câmeras: “Tick, Tick... Boom” (Netflix). 

“Encanto” tem à frente o experiente dire- 

tor americano Byron Howard, de “Enrola- 

dos" e “Zootópia: Essa Cidade é o Bicho”, 

vencedor do Oscar de Animação em 2016. 

Ele é um dos poucos não-latinos na lide- 

rança criativa de "Encanto" - algo bem 

diferente daqueles tempos em que Pato 

Donald visitou o Brasil. ti 

ENTREVISTA 

Lin-Manuel Miranda 

“SONHAVA COM UM PROJETO LATINO DA DISNEY” 

“Raya e o Último Dragão” focou no 

mercado chinês e “Encanto”, nos 

latinos. É importante as crianças 

verem suas origens retratadas em 

uma animação da Disney? 

Nunca pensei em mercado, mas 

sonhava com um filme latino da 

Disney. Mais que qualquer outra coisa, 

queriamos que fosse sobre a família. 

Foi aí que pensamos: será possivel ter 

doze personagens em um filme da 

Disney, com toda a complexidade 

dessas relações? Foi o que tentamos. 

Por que situar o filme na Colômbia? 

É um lugar central na América Latina, 

um caldeirão de influências e estilos 

musicais. Visitamos o país e nos 

apaixonamos pela cultura. 

Depois de criar “Hamilton” e 

“Encanto”, qual é a diferença de 

compor para adultos ou crianças? 

Nenhuma, a diferença é compor para 

uma animação da Disney. É algo que 

intimida porque você sabe que fará 

parte de um legado que inclui algumas 

das melhores canções feitas para O 

cinema em todos os tempos. 

Como define a relação entre as 

letras das canções e o enredo? 

Coloco-me na pele do personagem e 

tento sentir o que ele sente. Ai falo 

comigo mesmo até extrair a verdade. 

Fol assim em “Hamilton” e “Encanto”. 

Costuma dar voz a personagens 

fora dos padrões. Por quê? 

Acho que todo compositor se sente 

assim. Cresci em um balrro de maioria 

dominicana em Nova York. Frequentei 

uma escola de maloria branca e passei 

verões em Porto Rico, Sentir-se fora de 

lugar o tempo inteiro é interessante 

para quem leva uma vida criativa. 

Suas canções são autobiográficas? 

Toda a equipe de “Encanto” colaborou 

com histórias pessoais. À canção-tema 

de Luisa é uma carta de amor. e um 

pedido de perdão, à minha irmã mais 

velha e a todos os primogênitos por aí. 

Eles levam mais broncas. Há outro 

trecho em que o casal se interrompe o 

tempo inteiro. Meus pais faziam isso. 

Já conseguiu descobrir o segredo 

do sucesso de “Hamilton”? 

Não acho que foi patriotismo ou interesse 

pela independência dos EUA, mas sobre 

o que fazemos com o nosso tempo 

nesse planeta. Quando escrevi as letras, 

costumava pensar: “o que eu estou 

fazendo com o meu tempo?” Isso fica na 

cabeça quando você sai do espetáculo. 

Mirabel canta que “mesmo em nossos 

momentos sombrios, há luz onde 

menos esperamos”. É a pandemia? 
Como Charles Dickens disse, “esse É O 

melhor dos tempos, esse é o plor dos 

tempos”. Criar é seguro para mim, 

mesmo quando o resto do mundo está 

pegando fogo. Não consigo controlar 

o sofrimento dos outros, apenas O 

que trago ao mundo. Esse é meu foco. 

Como ídolo, se sente porta-voz da 

comunidade latina no mundo? 

Não! Tenho sorte porque faço o que 

amo e tento abrir portas para que 

outros latinos possam fazer o mesmo. 

Assim como vieram antes Raul Julia, 

Rita Moreno, Rubén Blades, Carlos 

Vives. Sel que não há falta de talento, 

apenas escassez de oportunidades. 
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do há no mundo outro cineasta 

como Wes Anderson. É possível 

que existam diretores melhores 

que ele — piores são muitos —, mas não se 

vê no cinema atual ninguém que tenha 

atingido um grau de sofisticação estilística 

tão grande a ponto de tornar possivel reco- 

nhecer o autor do filme a partir de um 

único frame. Isso ocorre com Anderson e 

toma-se evidente com a estreia de “A Crô- 

nica Francesa”, four-de-force primoroso de 

um profissional que sabe que está no auge. 

O filme é uma homenagem ao jornalis- 

mo, em especial à revista americana “The 

New Torker”, conhecida pelas crônicas de 

alta qualidade literária escritas há décadas 
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“A Crônica Francesa”, do genial 

Wes Anderson, é uma homenagem 

aos cineastas da França e aos 
jornalistas da revista “The New Yorker” 

Felipe Machado 

por nomes que vão de J.D.Salinger e Vla- 

dimir Nabokov a Hannah Arendt. Na visão 

do irônico cineasta, porém, a metrópole 

que batiza a lendária publicação americana 

foi substituida pela pequena Ennui-sur- 

-Blasé, uma charmosa e decadente cidade- 

zinha francesa. Ali funciona a “A Crônica 

Francesa”, revista liderada pelo editor Ar- 

thur Howitzer Jr. (Bill Murray), persona- 

gem inspirado em Harold Ross, fundador 

da “The New Yorker", e Wilham Shawn, 

seu sucessor. Ambos eram do meio-oeste 

americano — outra brincadeira do diretor, 

que encarta a revista fictícia como um 

suplemento do Liberty Evening Sun, jor- 

nal publicado nos rincões do Kansas. 

Como o próprio Anderson indica, seu 

novo filme tem três fontes: “é uma cole- 

ção de contos, algo que sempre quis fazer. 

É também um filme inspirado na 'The 

New Yorker e no tipo de reporter que 

trabalha lá. Tendo passado muito tempo 

na França ao longo dos anos, sempre quis 

fazer um filme francês que fosse relacio- 

nado ao cinema daquele pais". O ator 

Owen Wilson, que dividiu um quarto com 

ele na universidade, lembra que o diretor 

estava sempre com a revista nas mãos, 

“Ele lia a “The New Yorker” o tempo todo, 

lembro que era algo bastante incomum. 

Acredito que não era assinante, porque 

isso estaria fora do seu alcance financeiro 
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na época, mas ficava completamente ab- 

sorvido. O filme é um presente a todos 

aqueles escritores”, diz Wilson. 

DAS PÁGINAS À TELA 
O filme é dividido em quatro histórias, 

como se cada jornalista estivesse apresen- 

tando seu artigo para o chefe da redação 

- tudo por meio de flashbacks, uma vez 

que ele morre logo na primeira cena. O 

primeiro caso é “Tour de Sazerac”, estre- 

lado por Owen Wilson, uma reportagem 

sobre um passeio de bicicleta pelas ruas 

charmosas de Ennui-sur-Blasé. “Uma 

Obra-Prima Concreta”, com Benicio del 

Toro, Léa Seydoux, Adrien Brody e Tilda 

Swinton, conta o estranho caso de um 

pintor que está na prisão e usa sua carce- 

reira como inspiração para criar uma Vva- 

liosa obra de arte. Em "Revisões para um 

Manifesto”, Frances McDormand e Timo- 

thée Chalamet interpretam um casal que 

participa de uma disputa política entre 

professores e alunos de uma universida- 

de. “A Sala de Jantar Privada do Policial” 

traz Jeffrey Wright, Eward Norton e Wil- 

lem Dafoe no estranho caso de um garoto 

sequestrado que é salvo pelo chef de co- 

zinha da polícia. 

Nessa homenagem ao “cinema de au- 

tor” francês, como era chamada a geração 

de ouro da Nouvelle Vague, Anderson 

também assina o roteiro. “A Crônica Fran- 

cesa” parece ter nascido a partir de quatro 

artigos independentes. Em termos visu- 

ais, porém, a produção apresenta uma 

estética única que tomou-se a marca Te- 

gistrada do diretor. Cores fortes, cenários 

surpreendentes, clima de fábula, sequên- 

cias simétricas, animações, inesperados 

zooms de câmera: um filme de Wes An- 

derson é inconfundível, 

Ennui-sur-Blasé é uma cidade ficticia, 

mas as cenas foram rodadas em um lugar 

real: Angoulême, no oeste da França, Ali, 

Anderson e o designer de produção, Adam 

Stockhausen, transformaram uma antiga 

fábrica em um estúdio de cinema em 

miniatura. Ao todo, à produção contou 

com 130 sets, número absurdo para as 

filmagens atuais, geralmente realizadas 

por meio de computação gráfica. Desta- 

que no Festival de Cannes desse ano, “A 

Crônica Francesa” é um dos favoritos ao 

Oscar de Roteiro Original. Se for selecio- 

nado, virá a se somar a outras obras de 

Anderson indicadas pela Academia, como 

"Grande Hotel Budapeste”, "Os Excêntri- 

cos Tenebaums” e “Moonrise Kingdom”. 

Ele ainda não ganhou o Oscar como dire- 

tor, mas o prêmio de jornalista do ano já 

está merecidamente em suas mãos. EH 

Cultura/Filme 

| ENTREVISTA 

Owen Wilson, ator 

“EU E ANDERSON 
NOS iso 

Como conheceu Wes Anderson? 

Estudamos na mesma classe em 

Austin, na Universidade do 

Texas. É uma loucura, porque 

estamos com 50 anos e me 

lembro claramente desses 

momentos. Algo que aconteceu 

na semana passada parece bem 

mais distante. A relação com o 

tempo torna-se surreal quando 

você se depara com pessoas na 

vida com as-quais se conecta. Eu 

e Wes Anderson nos conectamos. 

Já estava familiarizado com 

Wes disse que meu personagem 

foi um pouco inspirado por Bill 

Cunningham, do jornal "The New 

York Times”. Mas foi só isso, eu 

realmente não fiz nenhuma 

preparação especial. Apenas 

pedalei: se havia um ator pronto 

para fazer um repórter que anda 
Rs | meme bei oheitanedd FE, Tal Uma 

E Est 

ms EE 

e EM de bicicleta, acho que era eu. 

E. 
a. = — O que achou da sua atuação? 

Normalmente fico 

desconfortável me vendo, não 

gosto de assistir a filmes em que 

estou. Mas esse eu vi uma vez e 

nissazcasEs! 

E TEL 

CERPFRAL” 

com certeza vou assistir de 

novo. Wes cria todo um 

universo, muita coisa acontece. 

E algumas histórias se dão 

rapidamente, há sempre coisas 

novas para se descobrir. REDAÇÃO Bill Murray (à esq.) no papel de editor: inspirado em gênios do jornalismo 
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INTIMIDADE 
“30”, de Adele: 
seis produtores 
e versos com 
mensagens 
para o filho 

ANÇAMENTO 

Anova biografia 
musical de Adele 
Com letras reveladoras sobre seu 

processo de divórcio, “30” é o álbum 

mais pessoal da cantora até hoje 

pesar de ser seu primeiro lançamento de músicas 

méditas em seis anos, Adele fez seu novo álbum chegar 

ao público com poucas surpresas. O enorme impacto 

que ele terá sobre o mercado fonográfico é bastante previsível 

basta lembrar que “21”, de 2011, é o disco feminino mais vendido 

da história. Outra certeza era o nome do álbum, sempre batizado 

com a idade que a cantora tem no momento em que começa a 

gravá-lo: apesar de ela já ter completado 33 anos, o disco se chama 

"30". Tem sido assim desde sua estreia, com “19”, em 2008, e com 

“25”, de 2015. O fato de escolher um título tão íntimo guarda rela- 

cão com outra característica igualmente esperada pelos fãs: a co- 

ragem da artista britânica em escrever letras profundas e revela- 

doras de seu cotidiano. Isso faz com que a trajetória seja marcada 

não apenas por uma coleção de canções, mas pelo registro crono- 

lógico da história de sua vida, espécie de autobiografia musical em 

capítulos. Em “30º, o tema principal é o divórcio de Simon Kone- 

cki, pai de seu filho, Angelo, nascido em 2012. O casal oficializou 

a relação em 2018 e se separou definitivamente no início do ano. 

No primeiro single, “Easy on Me”, que pode ser traduzido como 

“Tenha Calma Comigo”, a cantora explica a situação e pede a 

compreensão do filho. “Tenha calma comigo / Eu era apenas uma 

criança / Não tive a chance / De sentir o mundo ao meu redor”. 
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“O Farol”, um dos melhores 

filmes de 2019, estreia no 

streaming. Dirigida por 

Robert Eggers, a obra- 

prima traz atuações 

brilhantes de Willem Dafoe 

e Robert Pattinson como 

dois faroleiros que 

entouquecem em uma ilha. 
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Um dos nomes mais originais 

da música brasileira, O grupo 

Macaco Bong lança “Mondo 

Verbero” pela Formusic. 

O album instrumental traz 

influências de jazz, rock e 

MPB. Segundo Bruno 

Kayapy, lider da banda de 

Cuiabá (MT), a sonoridade é 

inspirada no filme “Bacurau”, 
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BIOGRAFIA 

A vida de João Cabral de Melo Neto 
Do nascimento em Recife, em 1820, à morte no Rio de Ja 

neiro, em 1998, a trajetória de um dos maiores poetas bras 

leiros ganhou registro definitivo feito por Ivan Marques, pro- 

fessor de literatura brasileira da Universidade de São Paulo. 

Além de aspectos marcantes de sua vida, como a obsessão 

pela pontualidade e o posicionamento político de esquerda 

que lhe trouxe problemas no lamaraty, Marques mostra Como 

as amizades e os lugares onde viveu influenciaram os versos 

rigorosamente concebidos do nosso grande autor. 

TEATRO 

“A Cor Púrpura” volta aos palcos 
Com direção de Tadeu Aguiar e texto adaptado por Artur 

Xexeo, o musical baseado no livro de Alice Walker retorna 

aos palcos no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, em 

grande produção. são 1/ atores em cena, 90 figurinos em 

um palco giratório de seis metros de diâmetro, Adaptada 

para o cinema por Steven Spielberg em 1985, "A Cor Púrpura 

conta a saga de Celie, uma mulher negra que enfrenta O ra 

cismo e a pobreza nos EUA na primeira metade do século 20. 

ESCULTURA 

Centenário de Lygia Clark em SP 
Após uma bem sucedida temporada no Rio de Janeiro, chega 

a São Paulo a mostra em homenagem aos 100 anos de nas- 

cimento de Lygia Clark. grande nome das artes plásticas 

brasileiras no exterior. Organizada por Max Perlingeiro, a ex- 

posição lraz cerca de cem obras da artista mineira, algumas 

delas inéditas no País. como a essencial coleção “Bichos”, do 

crítico britânico Guy Brett. Com a série, ela passou da posição 

de passividade para a de “propositora”, com esculturas que 

assumam diversas formas ao serem manuseadas pelo público 

ONLINE 

Mostra virtual celebra Brasília 
A plataforma Google Arts & Culture promove "Brasília: Um 

Sonho Construído, exposição digital dedicada à Capital Fe- 

deral. Por meio de tecnologia imersiva, é possível fazer um 

passeio por mais de quatro mil imagens históricas. ver de 

talhes de 200 obras de arte e realizar um tour virtual por 

museus e prédios famosos. Com o Uso da realidade aumen 

tada, “entrase em um dos monumentos mais icônicos de 

Oscar Niemeyer, a Catedral de Brasília (foto) 
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Última Palavra 

C omo diria a letra da música “Tnútil”, do Ultraje a Rigor: 
E “agente não sabemos escolher presidente”, 

Prova disso é a quantidade de vezes, nos últimos quase 

40 anos, que levantamos a hipótese de impeachment. 

Sem dúvida o impeachment é uma ferramenta 

democrática, que podemos utilizar sempre que necessário, 

Mas não é porque podemos que devemos. 

Afinal, com eleições caminhamos para o futuro. Trocamos 

o grupo no poder, os vícios ideológicos, os riscos de corrupção, 

acelerando a melhoria de nossa qualidade de vida através de 

novas plataformas de govemo que corrigem distorções do 

govemo atual. 

Já no impeachment andamos para o passado, cormigindo 

o erro que cometemos ao votar. São meses e meses de 

discussões onde governo passa a atuar apenas para se manter 

no poder. 

Por isso sou obrigado a concordar com a máxima do 

compositor Roger Moreira: A gente não sabemos (sic) escolher 

presidente. 

Como fazer, então, para melhorar essa situação em um País 

que não preza pela Educação, fundamental para que os 

eleitores tenham mais qualidade em suas escolhas? 

Depois de muito pensar acredito que tenho a solução: 

um Vestibular para presidente. Ou VEPRE. 

Hein? Que tal? 

Pensem comigo: se é via vestibular que decidimos quem 

fará uma cirurgia no nosso coração, ou quem construirá 

pontes, ou será o juíz de grandes causas, nada mais lógico 

do que utilizar também o vestibular para escolher nosso 

presidente. 

O VEPRE será aberto para qualquer brasileiro maior 

de 18 anos. 

Por que não? Se pode ser preso, pode ser presidente. 

Os cinco melhores colocados vão concorrer às eleições. 

A prova se realizará um ano antes do pleito. 

Nos 365 dias seguintes, os vencedores farão um curso 

de boas maneiras. 

Como segurar talheres, como falar num cercadinho, quem 

sabe até um treinamento de mídia para aprender a falar 

com a imprensa. 

Tem mais. Os partidos cujos afiliados ficarem nas últimas 

posições, serão extintos. Assim aproveitamos para filtrar nosso 

ecossistema político. 
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Escritor e cronista 

UM VESTIBULAR PARA PRESIDENTE 
Pensei em algumas perguntas para ilustrar. 

A prova de matemática vai tratar de juros, inflação, 

preço dos combustíveis. 

Porexemplo: 

“João tem um caminhão. O caminhão de João transporta 

200 kg de arroz do interior de São Paulo para um grande 

mercado da Capital. Se o preço do diesel subir e João participar 

de uma greve de caminhoneiros, quantos quilos de arroz serão 

entregues neste mercado?” 

Prova de inglês: 

“Mario é o presidente da República e vai fazer um discurso 

na ONU. Como Mario não tomou as vacinas necessárias, foi 

proibido de participar do jantar com outros líderes mundiais. 

Nas próximas eleições precisaremos 

de um candidato que alcance a nota dez 

Como Mario deve pedir, em inglês, uma pizza de calabresa no 

restaurante ao lado do hotel?” 

Prova de fisica: 

“A velocidade de saída de uma bala de AK47 dos traficantes 

de um morro carioca é de 715 m/s. Quanto tempo leva para 

essa bala atingir os policiais que estão a 200 metros de 

distância? (Desconsidere, para esse problema, os policiais 

corruptos no caminho) 

Prova de português: 

“Na frase “Eu não vou esperar f... minha família toda' qualé o 

sujeito e o que aconteceu com ele após a reunião ministerial?” 

Finalmente, o tema para a redação (Nota zero é 

eliminatória): 

“Qual sua opinião sobre homofobia, racismo, xenofobia e 

misoginia.” 

Percebe? 

É claro que mesmo com o VEPRE ainda existe a 

possibilidade de elegermos um presidente despreparado para 

o cargo, 

Por isso sugiro que o eleito seja avaliado a cada seis meses, 

Se não terminar o ano com média 7, fica de dependência. 

4 opinião do colunista não necessariamente reflete a posição da revista 
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A ARTE PRETA SURGE ILUMINADA. 
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"E SEA ESPERANÇA É A ARTE 

MAIS VERDADEIRA, 

ELA PRECISA SER ESPALHADA. 
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